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Voor u ligt een afstudeer scriptie dat zich richt op een 

ontwerpopgave van het traditionele Zwitserse chalet.  

Dit afstudeer onderzoek is geschreven in het kader van 

de afstudeer studio ‘Interactions’ aan de Technische 

Universiteit Eindhoven, afdeling ‘Master Architecture, 

Building and Planning’

Het beschrijft een onderzoek naar en het ontwerp van 

een vernieuwing van een traditioneel Zwitsers chalet 

in de ruimtelijke verscheidenheid en de bouwmethode. 

Dit afstudeerproject is mede tot stand gekomen door 

assistentie van velen.  In de afgelopen periode is er 

door deze personen veel tijd en moeite gestoken ,om 

te reflecteren op mijn bevindingen. Hiervoor wil ik een 

aantal mensen in het bijzonder bedanken. Ten eerste 

de kritische blik van Bernard Colenbrander en mijn 

docenten Wouter Hilhorst en Renato Kindt  voor de 

begeleiding en betrokkenheid.  Daarnaast mijn mede 

studenten van het atelier ‘Interactions’. 

Tot slot ben ik mijn ouders, familie en vrienden 

dankbaar voor de positiviteit en vertrouwen tijdens 

mijn studie periode.

Jan Ype Wouda

Eindhoven, Juli-2016

Voorwoord
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Het chalet, een vervolg, is een onderzoek naar de 

continuïteit van het traditioneel Zwitserse chalet en de 

vernieuwing die daarbij kan worden toegepast in haar 

ruimtelijke verscheidenheid en bouwtechniek. Binnen 

deze vernieuwing wordt rekening gehouden met het 

behoud van de uiterlijke verschijningsvorm van het 

traditionele chalet, daarnaast is de natuurlijke locatie/

omgeving een onderdeel waar rekening mee moet 

worden gehouden. Aanleiding voor dit onderzoek 

is het hedendaagse gebruik van het chalet welke een 

voorbepaalde en stugge ruimtelijke verdeling kent; deze 

‘lompheid’ komt voort uit de locatie, bouwmethode en 

het materiaalgebruik. Het karakteristieke chalet kent 

een aantal sterke eigenschappen, de beschermende 

omhulling en de respectvolle omgang met de omgeving 

is toonaangevend en daarnaast de folklore van de 

Zwitserse gemeenschap is nadrukkelijk aanwezig. 

Deze traditionele verschijningsvorm en dan vooral de 

binnenruimten van het chalet zijn echter niet meer van 

deze tijd; er mist een bepaalde flexibiliteit in formaat en 

de ruimten zijn relatief donker en onaangenaam. 

Het onderzoek is opgebouwd in vijf delen. Het begin, 

deel 1, wordt  de de introductie van de afstudeeropdracht 

uitgelicht. Hierna volgt een literatuuronderzoek welke 

het traditionele chalet uitlicht. Vervolgens wordt 

er in vijf casestudies gekeken naar ontwerpen van 

hedendaagse chalets door de Zwitserse architecten: 

Peter Zumthor, Gion Caminada en het Nederlandse 

architecten en stedenbouwkundig bureau SeArch.

In het laatste onderdeel worden deze delen samen 

gebracht tot een concept waarna een kleine catalogus 

is opgesteld. Middels deze catalogus zijn er varianten 

van een uiteindelijk ontwerp uitgewerkt als antwoord 

op de hoofdvraag.

De centrale vraag

Terugkoppelend naar de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen we de 

Zwitserse traditionele chalet architectuur vernieuwen 

in ruimtelijke verscheidenheid en bouwtechniek?’ is 

er in een kader de mogelijkheid gecreëerd om het 

chalet een vernieuwing te geven in de ruimtelijke 

verscheidenheid. Deze architectuur weergeeft een 

combinatie van het traditionele en de behoefte in de 

hedendaagse levensstijl van de woonruimte- zoals een 

open schakeling van leefruimten of een combinatie van 

werken en wonen in hetzelfde bouwvolume.

Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek 

verdeeld in de verschillende deelvragen, met een 

gerichte onderzoekmethode;

1. Wat zijn de karakteristieke eigenschappen van de 

traditionele Zwitserse chalet architectuur?

2.. Wat zijn de consequenties van het chalet voor het 

vernieuwen van de ruimtelijke verscheidenheid?

3. Hoe is de traditionele chalet architectuur toegepast of 

verandert in hedendaagse architectuur?

Samenvatting
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Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het 

chalet kenmerkend is voor constructieve veelzijdigheid 

van houten elementen; wanden, overkragende dakvlak, 

balkons en/of galerijen, decoratie, uitkragende 

balken/ wanden aan de buitengevel, raampartijen, 

gevelluiken en binnenruimten afgewerkt met hout. 

Wat vaak terugkomend is in het Zwitserse chalet is de 

constructieve logica: simpelheid/ efficiëntie in zowel 

ruimtelijkheid als de omgang met materiaal. 

In de casestudies is naar voren gekomen dat de stijve 

compartimenten van het traditionele chalet in mindere 

mate terug komt bij hedendaagse ontwerpen van het 

chalet. De ruimten worden vaker geschakeld door 

open ruimten in plaats van afscheiding door massieve 

wanden. Ook bevinden er in de wanden openingen wat 

de ruimte minder statisch maakt en licht op meerdere 

plaatsen binnen de ruimte toetreedt. Daarnaast is de 

functie-indeling herkenbaar met het traditionele. De 

woonkamer, slaapkamers en (niet altijd) de keuken aan 

de voorgevel. De functionele ruimten zoals stijgpunten 

en natte cellen in het midden of aan de achterzijde van 

de woning. 

Daarnaast is de decoratie minder geworden, de 

dakranden, kozijnposten en binnenafwerking is in een 

eenvoudigere (abstractere) manier weergegeven of zelfs 

weggelaten.

De mogelijkheid om binnen de schil van het chalet te 

kunnen variëren in ruimtelijke verdeling en functie 

maakt het functioneel en aantrekkelijk. Waardevolle 

eigenschappen en elementen van het chalet kunnen 

worden behouden en dienen als één van de 

uitgangspunten voor het ontwerp. 

De focus van het ontwerp ligt in het vernieuwen 

van de ruimtelijke verscheidenheid, waarbij ook de 

vernieuwing van de bouwmethode een gevolg is, de 

logica van het maken.  

Naast de ruimtelijke verandering, waarbij verschillende 

functies uit voort kunnen komen, is het materiaalgebruik 

een ander belangrijk uitgangspunt. Als we het hebben 

over een chalet kunnen we niet om het materiaal “hout” 

heen. Dit materiaal is binnen de ontwerp beslissingen 

ook sterk teruggekomen.  

Door het behouden en gebruik te maken van de 

karakteristieke eigenschappen van het chalet, is 

het eigentijdse ontwerp een vernieuwing van het 

traditionele, op een locatie en de verschijningsvorm van 

het traditionele hiervan.
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fig.1.	 Interieur	chalet	Gugalun	Switzerland
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Het Zwitserse chalet is van oorsprong gebouwd om 

bescherming te bieden aan de boeren en het vee, die 

tijdelijk, seizoensgebonden, in de bergen verbleven. 

Langzamerhand is dit veranderd en werden de chalets 

bewoond door gezinnen, veelal permanente bewoning. 

In een later stadium kwamen de rijke toeristen in 

Zwitserland en werden gecharmeerd van het chalet. De 

uiterst karaktervolle vertoning wilden zij meenemen als 

een soort veredeld souvenir. Al snel werden de chalets 

versierde villa’s en vakantiehuizen voor de rijken. 

Het Chalet geeft een gevoel van terugtrekking, 

geborgenheid om je heen. Soms is het ook een plek 

van openen naar de buitenwereld, als zich dit toelaat. 

Het chalet stond veelal in een rijke natuurlijke 

omgeving en gesprekken met de naastgelegen 

buren over werkzaamheden en het weer,  was een 

veelvoorkomende bezigheid.

Wat opvalt aan het traditionele chalet is de 

voorbepaalde/ stugge expressie, zoals de logge binnen 

en buitenwanden. 

Na honderden, zo niet duizenden jaren, is de statische 

levensstijl en zijn boerengemeenschappen veranderd.

We zijn niet langer een gemeenschap van statische 

individuen. Met de hedendaagse gemeenschappen 

en infrastructuur is de mogelijkheid van verandering 

groter geworden. We zijn niet langer gegrond op een 

plaats voor een leven lang. We gaan van baan naar 

baan, huis naar huis, land naar land. Niet alleen de 

levensstijl verandert, ook zien we nieuwe technologieën 

en veranderen de dingen om ons heen. Samenvattend 

kunnen we de vraag stellen, of het nog steeds wenselijk 

is om statische woningen te bouwen zoals het 

traditionele chalet..

Probleemstelling
Het traditionele Zwitserse chalet heeft een karaktervolle 

uitstraling in het bergachtige Alpen-landschap. Echter 

is het niet meer van deze tijd om in een traditionele 

houten blokhut te wonen. In de loop der tijden heeft 

er verandering plaats gevonden met betrekking tot de 

Bouwmethode; bijvoorbeeld de stapeling van logge 

boomstammen is vervangen door rechte dubbele 

balken met daartussen isolatie. Het wooncomfort is 

hierdoor aangenamer gemaakt, maar is het mogelijk 

om deze lijn door te trekken en het chalet wellicht 

nog aantrekkelijker te maken voor bewoning of een 

andere functie? Kan het traditionele chalet flexibiliteit 

meegeven, door bijvoorbeeld de indeling van wanden 

vrij indeelbaar te maken? Wat voor gevolgen heeft dit 

met betrekking tot de bouwtechniek en ruimtelijke 

relatie? 

Onderzoeksvraag
Terugkoppelen op de probleemstelling, dat het 

traditionele chalet vernieuwd kan worden om het 

te verbeteren in de ruimtelijke verscheidenheid en 

bouwmethode is de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld; 

‘Hoe kunnen we de Zwitserse traditionele chalet 

architectuur vernieuwen in ruimtelijke verscheidenheid 

en bouwtechniek?’ 

Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek 

verdeeld in de verschillende deelvragen, elk met een 

eigen onderzoekmethode;

1. Wat zijn de karakteristieke eigenschappen van de 

traditionele Zwitserse chalet architectuur?

2.. Wat zijn de consequenties van het chalet voor het 

vernieuwen van de ruimtelijke verscheidenheid?

3. Hoe is de traditionele chalet architectuur toegepast of 

verandert in hedendaagse architectuur?

Introductie
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Onderzoeksmethoden
Literatuuronderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie methoden; literatuur 

onderzoek, casestudies, en het ontwerp zelf. 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het 

literatuur onderzoek van het traditionele chalet. Hier 

wordt onderzocht wat een chalet tot een chalet maakt. 

Dit onderzoek geldt als achtergrond voor het ontwerp, 

het is duidelijk hoe een chalet- constructie in elkaar zit 

en daarnaast hoe de ruimtelijke indeling van zowel de 

plattegronden als de gevels zich verhouden. 

Casestudies

Een tweede methode van het onderzoek zijn de 

casestudies. Hierin wordt onderzoek gedaan hoe 

hedendaagse architectuur architecten omgaat met de 

traditionele chalet architectuur. Wat behouden ze van 

het traditionele en welke vernieuwingen vinden plaats, 

en op welke wijze wordt dit gedaan? 

Wat centraal staat in de casestudies is de ruimtelijke 

verscheidenheid (plattegronden en doorsneden) en 

bouwtechniek (materialisatie en verbindingen). Vier 

casestudies zijn gekozen van bekende Zwitserse, 

hedendaagse, architecten Gion Caminada en Peter 

Zumthor. Daarnaast is er een project van een niet-  

Zwitsers architectenbureau aangehaald, om te 

ondervinden hoe ‘buitenstaanders’ met de traditionele 

architectuur van Zwitserland omgaan. 

De volgende casestudies worden in het onderzoek 

behandeld; 

- Gion Caminada, 

 The Walper House

 Girsberger House

- Peter Zumthor, 

 Haus Gugalun

 Luzi house

- SeArch, 

 Chalet Anzère

Ontwerp

Nadat er bevindingen en conclusies uit het literatuur 

onderzoek en casestudies naar voren zijn gekomen, 

worden er ontwerp principes opgesteld om het chalet 

te vernieuwen. Het ontwerp is een antwoord op de 

onderzoeksvraag.

 

fig.2.	 Binnenruimte	chalet	in	Geneve
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Het Zwitserse chalet is een houten woning of boerderij 

welke in het Alpengebied vaak gebouwd wordt. 

Het woord chalet komt uit het woord Chahtelèt 

van het Arpitaans sprekende Alpengebied en komt 

vermoedelijk van het middeleeuws Latijnse woord 

Casalis, dat schuilplaats omvat. De eerste chalets 

dienden als schuilplaats voor de herder.

De vorm van het chalet typeert zich met het vlakke 

zadeldak, welke rondom een grote overstek heeft 

net zoals de uitstekende balkons of galerijen. Het 

chalet is opgebouwd uit zware gestapelde houten 

boomstammen, welke rusten op een steenachtig 

muurtje als fundatie. Aan de robuuste gevels zijn er 

ook zware luiken bevestigd die de vensters kunnen 

afsluiten in verband met de tijdelijke bewoning, veelal 

alleen zomers. 

In een latere periode kenmerkt het woord chalet zich 

ook voor grotere woningen waarbij er een enkele 

of meerdere gezinnen konden wonen. Het woord, 

samen met de karakteristieke eigenschappen van 

het gebouw, is overgenomen aan het eind van de 19e 

eeuw voor villa’s en vakantiewoningen. Echter zijn 

deze laatstgenoemden niet met hetzelfde doel als de 

oorspronkelijke chalets gebouwd. (Galindo, M, 2009)

In dit hoofdstuk is het karakteristieke traditionele 

chalet beschreven. De nadruk van het onderzoek ligt bij 

de kenmerkende elementen, de plattegrond indeling en 

de constructie van het chalet. Om hierover een duidelijk 

beeld te kunnen vormen is het Chalet boek als leidraad 

gebruikt (Dana, W.S.B, 1913).

Oorsprong

Schets	basis	volume	chalet
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Zwitserlandse chalets geven de indruk dat je je 

bevind in een bosrijke omgeving, veel, warm, rood 

grenen. Een voorbeeld is een chaletwoning in Geneve 

(fig 3.). Houten vloerplanken, wanden van verticale, 

lange opgestapelde balken, en het plafond, welke een 

repetitie weergeeft van deze houten balken, kenmerkt 

het Zwitserse chalet. Tussen deze gelaagde balken 

bevinden zich enkele openingen naar buiten in de vorm 

van ramen en deuren. Deze openingen waren voorzien 

van luiken om de gevel volledig dicht te kunnen zetten 

tegen weersinvloeden zoals het felle zonlicht. Daarnaast 

waren deze luiken ook bestemd voor het chalet volledig 

af te sluiten indien er geen bewoning plaatsvond. Ook 

de grote overstekken van het dak en balkons, die veelal 

over de gehele lengte lopen, dienden ter bescherming 

tegen het weer. 

De indeling binnen in dit chalet is vrij standaard, een 

lange gang in het midden met aan de rechter kant de 

eetkamer en tegenover de keuken met karakteristieke 

doffe rode diagonaal liggende tegels. Achter deze 

ruimten liggen twee vertrekken. De ruimten boven 

de eerste verdieping kennen dezelfde indeling en 

fungeerden als slaapvertrekken. Allen afgewerkt met 

hout. Aan de wanden zijn panelen getimmerd en het 

plafond is afgebouwd met een zichtbare balkenlaag. 

De chalet ontwerpers en bouwers in Zwitserland volgen 

de tradities op van hun voorgangers. De Zwitserse 

bouwen niet zo zeer voor het commerciële, maar meer 

voor de kwaliteit van de woningen, zoals de weergave 

van puurheid en eerlijkheid. Om een hoogwaardige 

kwaliteit van het chalet te waarborgen is het beste 

hout nodig. Het Zwitserse landschap heeft dit ruim 

voorradig. Voor een kwalitatief goed stuk hout kan het 

eerst wel 10 jaar liggen drogen voordat het verwerkt 

wordt. De verwerking van het materiaal is een tweede 

belangrijke kwaliteitswaarborging aansluitend op de 

houtkwaliteit. Kennis van het materiaal is belangrijk, 

hoe moet het behandeld worden tegen weersinvloeden 

zoals regen, zon en verschillende temperaturen? 

Daarnaast, hoe moet het verwerkt worden om 

constructief verantwoord te bouwen?

Om deze stapeling vast te zetten, is er om de meter 

een houten pen ingeslagen welke twee gestapelde 

balken verbindt. De eerste chalets bestonden uit een 

enkele wand, gestapelde massieve boomstammen; later 

vervangen door een dubbele gevel met daartussen een 

spouw om de temperatuur van de binnenruimte beter 

te kunnen regulieren. De buitengevel van deze dubbele 

wand werd behandeld met een mengsel van hete teer 

uit Noorwegen en olie. Daarnaast beschermden de 

overstekken van  zowel balkons als de uitkragingen van 

de gevel en dakranden de gevels. De dakranden gaven  

een karakteristiek element aan de uitstraling van het 

chalet. Het chalet kan variëren in omvang, een woning 

met twee kamers of een hotel met dertig kamers. Als 

men een chalet bouwt van meerdere verdiepingen is de 

eerste bouwlaag meestal van een steenachtig materiaal 

zoals beton of metselwerk. Dit is niet alleen nodig voor 

een stabiele fundatie maar ook voor de wering van 

ongedierte en rotting van de houten constructie. 

De chalets kunnen een hoge mate van strenge 

weersinvloeden aan, er bestaan chalets uit de 15e en 

16e eeuw die nu nog steeds bewoond zijn. Deze houten 

woningen worden ook aanbevolen voor gebieden met 

aardbeving- gevoelige ondergrond. 

Naast de chalets met een enkele of dubbele wand, waren 

ze vroeger al bezig met wanden van drie naast elkaar 

gestapelde lagen met daartussen twee luchtspouwen. 

Naast het voordeel van de isolerende werking, die deze 

wand bestaand uit meerdere lagen met zich meebrengt, 

 is het bouwen zelf! Deze wanden zijn relatief lichter 

dan de logge balken van een enkele wand. Zo kunnen 

deze balken makkelijker vervoerd, gehanteerd en op de 

Zwitsers vakmanschap
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plaats gelegd worden. Veelal wordt deze constructie 

geprefabriceerd in de fabriek. 

De decoratie in het Zwitserse chalet is veelal functioneel. 

Als de decoratie zorgt voor een reductie van sterkte, dan 

wordt deze achterwegen gelaten. De overstekken, die 

noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de ondersteuning 

van een dak, hebben een decoratieve vormgeving. 

De wanddikte hangt ook af van het gebruik. Een 

gebouw dat alleen bewoond wordt in de zomer heeft 

een enkele buiten wand; een gebouw welke het hele jaar 

door gebruikt wordt krijgt veelal een dubbele wand. De 

binnenwand bestaat voornamelijk uit houten panelen 

of grof regelwerk welke later wordt gestuukt, bekleed 

met wandtapijt of behang. De vloerdelen en plafons zijn 

echter wel in de open constructieve expressie gelaten. 

De massieve constructie waar het chalet grotendeels uit 

bestaat is zo geassembleerd dat het eventueel uit elkaar 

gehaald kan worden. Het chalet kan ergens anders weer 

opnieuw opgebouwd worden, echter is dit een vrij 

intensieve ingreep gezien het gewicht.

fig.3.	 Chalet	in	Geneve	
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Zwitserland kent een voedzame bodem. Door de 

eeuwen heen hebben de grote rivieren zoals de Donau, 

de Seine, de Rijn, de Rhône en Po, de omgeving gevuld 

met waardevolle bouwmaterialen, waar het Zwitserse 

land van vandaag uit bestaat. 

De eerste bewoners vestigden zich richting het gebied 

van de Alpen op de meest geschikte en strategische 

punten. Zowel in het noorden alsmede in het zuiden 

werden burchten gebouwd als defensieve lijn. In 

de tijd van de Romeinen werden de burchten aan de 

noordelijke grens gebouwd ter verdediging tegen de 

vijandige Duitsers. Deze burchten zien we vandaag nog 

steeds, alleen uitgegroeid tot steden, zoals Bern aan een 

zijrivier, de Aare en Basel aan de Rijn. 

Echter in deze bevolkte gebieden zijn de chalets niet 

ontstaan. Het chalet is het product van de afgelegen 

districten. Deze chalets zijn niet alleen zichtbaar in 

Zwitserland: de chalets van de Zwitserse bergen 

hebben vele identieke gelijkenissen zoals men ziet op 

de hellingen van de Himalaya (fig 4) en in de valleien 

van Kashmir welke deel uitmaken van de Indische 

subcontinenten. (Dana, W. S. B. 1913)

Het primitieve chalet werd niet alleen voor de mens 

gebouwd, maar ook voor het vee zoals koeien en 

schapen. Het chalet werd op een voedzame locatie 

gebouwd waar het vee kon grazen. In figuur 5 zien we 

een chalet met op grond- niveau de stal en daarboven 

de woonruimte. Verder is de simpele bouw van de 

wanden, balkons, galerijen en de daken met grote 

overstekken kenmerkend voor het chalet. 

De bouw van een Zwitsers chalet bestaat voornamelijk 

uit hout, wat wordt gewonnen uit de regio van de 

bouwkavel zelf. Niet alle bomen konden op de heuvels 

worden gekapt; de bomen rondom het gebouw dienden 

namelijk voor bescherming.  Bijvoorbeeld Indien er in 

een heuvelachtig gebied werd gebouwd dienden de 

bomen tegen lawines. 

Als het hout voor de bouw was geselecteerd kwamen 

veelal de buren en families om te helpen bij het bouwen 

van het chalet. Dit met de achterliggende gedachten, dat 

zij ook verschenen  als zijzelf hulp nodig zouden hebben. 

De bouw van de woningen gebeurde voornamelijk in 

de winter , dan hadden de inwoners het minder druk 

met werken. In de zomerperiode moesten ze namelijk 

voor het land en het vee zorgen. 

De plaats waar het chalet gebouwd wordt heeft een sterke 

invloed gehad op de karakteristieke elementen. Om het 

hout te beschermen tegen verrotting en ongedierte is 

de constructie van de aarde ‘geïsoleerd’. Dit gebeurde 

door middel van palen, veelal in combinatie met steen, 

of een onderbouw van steenachtig materiaal. Op deze 

manier onttrekt het houten chalet zich van opkomend 

vocht en is de houten constructie buiten bereik van 

ongedierte (fig 6).

Locatie

fig.4.	 Een	chalet	in	de	Himalaya
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Stal

Stal Woonruimte
fig.5.	 Een	chalet	in	Tirol

Steen

Steen / Hout

Hout (liggend)

Hout (liggend)

Hout (staand)

Stenen wand

Stenen wand / houten balken

Stapelbouw

Stijlenbouw

Vakwerk

fig.6.	 Bouwmethoden	en	materialisatie	Zwitserland
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Woningtypen

Het Switzerse landschap kent een variatie van 

verschillende woningtypen. In 1959 heeft Weiss Richard

dit in kaart gebracht door middel van een geografisch 

overzicht van Zwitserland (fig 6), 

De grootste verschillen zijn de variatie in dakvorm en 

de wijze van materiaalgebruik. 

De verschillende woningtypen komen voort uit de 

materialisatie van de omgeving waar het gebouw 

staat.  We onderscheiden de volgende hoofd-typen van 

woningen in Zwitserland.

In de ‘Jura’, het noordelijke deel:

het Jurahuis (steenbouw) 

In ‘Mittelland’, het middelste gedeelte:

het huis in West Zwitserland (steenbouw) 

het huis in het Noord- Oost Zwitserland (vakwerkbouw) 

het huis in de hooglanden van Zurich (gebinten 

raamwerk) 

het Berner huis (regel raamwerk)

het huis in het centrum van Zwitserland (stapelbouw)

de Appenzeller huis (stapelbouw) 

In en rondom de Alpen, (midden en het zuidelijke deel)

het Emmental huis (raamwerk)

de Simmental huis (stapel en raamwerk) 

het huis in Wallis (stapelbouw)

het huis in Graubünden (steen en houtbouw) 

het huis in Ticino (steenbouw)

Jura

Mittella
nd

fig.7.	 Woningtypen	Zwitserland
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Jura

Mittella
nd

Alpen
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De eerste chalets of woningen bestonden uit een 

opstapeling van boomstammen, een stam boven op 

de andere met een verbinding in de hoeken van de 

gevel. Het dak bestond uit zware stenen geplaatst in 

rijen op elkaar. De chalets zijn veelal gebouwd van 

stammen afkomstig van de rode den. Het hout van 

deze dennen wordt vermeld als grenen. Als we kijken 

naar de doorsnede van de balken, waar de wanden uit 

opgebouwd zijn, bestaan de oudere chalet balken uit 

een verhouding van 3 breed en 4 hoog in doorsnede. In 

een latere periode bestaan de gestapelde balken uit een 

verhouding van 1 breed en 3 hoog in doorsnede. 

De kopse einden van de latere chalets zijn ingekeept en 

de randen zijn gegroefd en gekerfd. Een opstapeling 

van een groot aantal lange smalle stroken, net groot 

genoeg om passend in de groeven te klemmen, 

vormen de wanden van het chalet en worden  met 

verticale pinnen van 10/12cm tevens vastgezet op elke 

laag. Een balklaag met groeven aan de binnenzijde 

op vloerniveau, de balken dikker dan de muur zelf, 

maakt de verbinding tussen wand en horizontale 

constructie zoals vloeren of balkons. Daarbij zorgt de 

binnen afwerking, voornamelijk houten panelen, voor 

de typerende Zwitserse chalet expressie binnen in de 

woning. 

De aanpassingen in de loop van de jaren van het chalet, 

maar ook de hedendaagse woningen, komen voort uit 

de verandering van de maatschappij. De menselijke 

maat verandert, de manier van leven van toen en nu. 

De agrarische sector in het Zwitserse landschap krimpt, 

terwijl er groei in het stedelijke gebied plaatsvindt. (F. 

2015)

Een van de eerste kenmerkende chalets, zoals die kort 

beschreven is in de tekst hierboven, dateert uit de 

vijfde eeuw, de meeste voorbeelden hiervan komen 

uit het plaatsje Meiringen (fig 8). Het chalet Ysch op 

Lake Briens in de buurt van het dorpje Iseltwalt komt 

uit de tweede periode van de chalet typologie. Dit 

voorbeeld, chalet Ysch dateert uit 1765. (fig 9) Het grote 

verschil met de eerste periode is de verscheidenheid 

en rijkdom van versieringen. Het derde tijdperk wordt 

vertegenwoordigd door het edelste voorbeeld van de 

typologie, het chalet op Iseltwald (fig 10). 

 

Chalet in vogelvlucht 
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fig.8.	 Chalet	in	Mieringen

fig.9.	 Chalet	in	Ysch

fig.10.	 Chalet	in	Iseltwald



34

Om Te beginnen zijn er, minimaal, drie verschillende 

maar overeenkomende chalet types in verschillende 

delen: de hoge gebergten, de lage vlakten en daartussen 

de bovenliggende valleien van Switzerland. (Schopfer, 

J. 1897)

Het eerste type, de berg chalet, ook wel ‘mazot’ genoemd, 

bestaat uit logge gestapelde balken die aan de hoeken 

overlappen om zo een stevige verbinding te creëren die 

in elkaar grijpt (figuur 11). De karakteristieke weergave 

van dit chalet is het eenvoudige overkragend dak met 

daaronder een aan de buitenkant gesitueerde trap met 

galerij. Dit chalet was bedoeld als tijdelijke verblijfplaats 

voor de herders die zijn dieren in de zomer op hoog 

gelegen graslanden liet grazen.  (Schopfer, J. 1897)

De andere twee typen waren meer voor permanente 

bewoning. Ze waren op twee manieren geconstrueerd: 

op de manier zoals het chalet in de hoge gebergte 

met gestapelde horizontale balken of een geraamte 

van hout met daartussen een opvulling van hout of 

steenachtig materiaal zoals stucwerk. Wat ze gemeen 

hebben is het overkragende dak met daaronder balkons 

en galerijen met in de gevel openingen die met luiken 

gedicht konden worden. De kenmerkende elementen 

beschermde de bouwlagen tegen weersinvloeden. 

Het verschil van de laatste twee typen zat hem 

voornamelijk in de helling van het dak. De chalets 

in de lage, vlakke delen van Zwitserland hebben 

een steiler dak (figuur 13) dan de chalets in de hoger 

liggende gebieden (figuur 12). Dit is een consequentie 

van neerslag, in de lage delen had je meer regenval en 

zorgde de steilere helling voor een goede afwatering. 

In de hogere delen van het land waar het koud maar 

relatief droog is, wordt het dak iets flauwer. Hier was 

de regenval niet overheersend maar viel er veel sneeuw 

welke op het dak kan blijven liggen voor een isolerende 

werking. Daarnaast speelt de vrije ruimte onder het 

dak ook een rol, door middel van het steile dak aan 

weerszijden krijgen de bovenste galerij aan de voor 

en achterzijde een hogere vrije ruimte. Naast de vrije 

ruimte voor de galerijen is er ook meer opslagruimte 

gecreëerd. Hier werd voornamelijk voedsel voor het 

vee, gedroogd gras, opgeslagen. (Schopfer, J. 1897)

Alle typen zijn vervaardigd uit hout, en hebben een 

vrij simpel bouwvolume. Deze continuïteit van het 

volume is doorbroken door balkons en galerijen, die 

de verbinding legt tussen interieur en exterieur. Verder 

heeft de entree een duidelijk dak overstek, net zoals de 

andere overstekken een beschermende rol bieden aan 

raampartijen of balkons. Naast de expressie van het 

chalet is de indeling binnen in het gebouw simpel; een 

compacte, functionele plattegrond zien we regelmatig 

terug. 

Chalet als typologie
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   detail gordingen         verbinding d.m.v. pinnen  hoekdetail wand

fig.11.	 Een	chalet	in	de	hoge	gebergten

fig.12.	 Een	chalet	in	de	bovenliggende	valleien

fig.13.	 Een	chalet	in	de	lage	vlakten
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 “The habitations bear an appearance so perfectly 

primitive that one might with reason believe their architecture 

had known no alteration since the time when houses were 

constructed with no other earthly view than that of shelter.” 

(S. Lyall, 1988. p94)

John Ruskin was een Engelsman uit de negentiende 

eeuw, hij bracht het pittoreske Switzerland in beeld 

door het schrijven van een aantal essays, The poetry 

of Architecture, gepubliceerd in 1837. In deze essays 

beschrijft Ruskin de traditionele gebouwen van 

verschillende Europese landen met de nadruk op de 

relatie van het lokale karakter en landschap. De eerste 

ontmoeting met het chalet omschrijft hij als volgt:

 “Well do I remember the thrilling and exquisite 

moment when first, first in my life (which had not been over 

long), I encountered, in a calm and shadowy dingle, darkened 

with the thick spreading of tall pines, and voiceful with the 

singing of a rock-encumbered stream, and passing up towards 

the flank of a smooth green mountain, whose swarded summit 

shone in the summer snow like an emerald set in silver; when, 

I say, I first encountered in this calm defile of the Jura, the 

unobtrusive, yet beautiful, front of the Swiss cottage.  I 

thought it the loveliest piece of architecture I had ever had the 

felicity of contemplating; yet it was nothing in itself, nothing 

but a few mossy fir trunks, loosely nailed together, with one 

or two gray stones on the roof:  but its power was the power of 

association; its beauty, that of fitness and humility” (Ruskin, 

J. 1972 p. 36)

Wat Ruskin verder omschrijft, wat sterk aanwezig 

is in de typologie van het chalet, is de waarde van 

de buurtschappen. Met daarbij de omgang van het 

landschap. Verder zegt hij dat, waar het chalet ook 

wordt neergezet, het een idee schept van zacht, 

eerlijk en landelijk leven.  (Ruskin, J 1972). Daarnaast 

omschrijft hij de waarde van het chalet met de omgang 

van vormgeving en materiaal of vorm en functie. De 

nederigheid van het chalet past bij het nadrukkelijk 

aanwezige landschap in een sociale zetting.

Dit terugkoppelen naar het ontwerp, is het belangrijk 

dat het niet een kopie van het traditionele wordt. 

Een voorbeeld zijn de zware stenen op het dak 

die als ballast- laag zorgen. Als dit letterlijk wordt 

overgenomen is het een distinctie van het chalet. We 

kunnen wel de achterliggende gedachten hiervan 

toepassen, waarom ze deze stenen op het dak hebben, 

echter op een hedendaagse of een niet letterlijke kopie 

van het traditionele beeld. 

De expressie van het chalet is huiselijk met zijn 

galerijen, balkons en raampartijen. William S.B. Dana, 

de schrijver van het boek ‘The Swiss Chalet Book” 

(1913) ziet dat er vele chalets, in de tijd dat er exposities 

voor de verkoop van het chalet eind 19e eeuw 

plaatsvonden, zich uitspreiden over vele landen en 

bestemmingen met verschillende groottes, vormen en 

manier van bebouwing.  Zomer huisjes, stations, hotels 

en vele woningen. De volgende omschrijving van Dana 

beschrijft de wereldwijde inbreng van het chalet. 

 “The Swiss Chalet to-day is to be found scattered 

here and there all over the globe. Its motive is ofsuch elemental 

significance andcharacter as to make its worth anddesirable  

ness recognized in any zone.  The chalet motive is not Swiss; 

It is not Tyrolean, nor Himalayan. It is universal. (Dana, 

W.S.B. 1913)

In hoofdlijn, wat verstaan we onder de term chalet; 

velen interpreteren dit op een eigen manier. Wat velen 

zien is een over dimensie van karakteristieke elementen 

van het Zwitserse gebouw, een kitscherig chalet. Voor 

de ontwerp-opgave, wil ik wel het traditionele karakter 
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van het chalet toepassen maar voorkomen dat het een 

kitscherig chalet wordt. De belangrijke elementen 

van het chalet zoals: dak overstek, vorm, balkons en 

galerijen kunnen wel toegepast worden maar niet op 

een overdreven, kitscherige aanwezige manier. De 

focus voor het ontwerp moet liggen op de continuïteit 

van het traditionele, geen kopie.  

De onderstaande afbeelding (fig. 14) weergeeft een 

overzicht van de dakhelling van verschillende chalet 

typen, de flauwe helling, 23 graden dient voornamelijk 

om de sneeuwval te laten liggen voor isolerende 

werking. De steilere daken zijn bedoelt om de regenval 

snel te laten afwateren. Naast de weersinvloeden heeft 

de dakbedekking ook invloed op de dakhelling. In 

Ticino ligt de dakhelling voornamelijk tussen de 25 en 

35 graden, zoals te zien is in figuur 13.

‘Blockbau’ in Berner Oberland 

23 graden

‘Fachwerkbau’ in Bern 

43 graden

‘Standerbau’ in Flachland 

48 graden

fig.14.	 Dakhellingen	in	Ticino

fig.15.	 Dakhellingingen	chalet	typen
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De chalet typologie kunnen we verdelen in drie 

varianten van houtbouw; 

- Stijlenbouw (Ständerbau)

- vakwerk (Fachwerkbau)

- stapelbouw (Blockbau)

Daarnaast zijn er meerdere varianten van houten chalet 

typen maar die zijn niet relevant voor dit onderzoek. In 

dit onderzoek is voornamelijk het type van stapelbouw 

veelvoorkomend. Onderstaand een korte omschrijving 

van de drie typen chalets. 

Stijlenbouw

De stijlenbouw, voornamelijk te zien in de vlakke 

gebieden en in de Zwitserse hooglanden. Dit type 

wordt voornamelijk gebruikt bij de chalets met steilere 

daken. De constructie bestaat uit staanders die tussen 

liggers gesitueerd zijn. De constructie wordt veelal met 

horizontale planken opgevuld. 

- lichte constructie

- bekleding aan beide zijden

- doorgaande ondersteuning

- vrijheid gevel indeling 

- leidingen makkelijk wegwerken

Vakwerk

De bouwwijze van vakwerk komt ook voor in de vlakke 

gebieden net zoals de stijlenbouw, echter alleen in het 

Oost- tot noordwest Zwitserland. Deze constructie 

bestaat uit een regelwerk met daartussen schuine 

schoren. 

kenmerken van stapelbouw:

- draagconstructie bekleed/ zichtbaar 

- starre plattegronden

- houtverbindingen

- ondersteunende dakconstruktie

- korte bouwtijd

- lichte constructie

Stapelbouw

De massieve wandconstructie van balken stapelen komt 

voor in en rondom de Alpengebieden. De constructie 

wordt gestapeld en in de hoeken bevindt zich een 

kleine overstek waar de balken in elkaar grijpen. 

Kenmerken van stapelbouw zijn als volgt;

- kwalitatieve vakmanschap

- bijzondere houtselectie

- sierlijke hoekverbinding

- Starre plattegrondindeling

- zware massieve wanden 

Het constructie systeem van stapelbouw heeft in de loop 

der jaren een bepaalde ontwikkeling ondervonden. Wat 

begonnen is met een stapeling van ronde boomstammen 

worden er tegenwoordig al prefab elementen toegepast. 

die in de fabriek met machines op maat worden 

gemaakt. 

In onderstaande schets is de ontwikkeling van 

stapelbouw weergegeven. 

1. ronde boomstammen

2. ronde boomstammen gekoppeld

3 en 4. balken gekoppeld

5. gestapelde balken met isolatie

6. Voorgeïsoleerde balken (stapelbaar)

fig.16.	 Ontwikkeling	van	stapelbouw
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fig.17.	 Chalet	in	Stijlenbouw

fig.18.	 Chalet	in	Vakwerk/	regelbouw

fig.19.	 Chalet	in	Stapelbouw
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We kunnen het Zwitserse landschap onderverdelen in 

twee groepen namelijk te weten het bosrijke deel met 

de rode dennen en de granieten gebergten. De houten 

chalets kunnen we vinden in het bosrijke deel. 

De constructie van het Zwitserse chalet bestaat uit 

een stapeling van balken, ontwikkeld in een steeds 

modernere manier, van ronde logge stammen tot 

geschaafde rechte balken (fig. 20-23). Voor de grote 

overstekken van de gevel en het dak is deze stapeling 

met stappen breder gemaakt vanuit de wanden, om zo 

ondersteunings punten te creëren voor het dak. (figuur 

24) De constructie van het dak werkt als een soort 

scharnierpunt, een nokbalk met daarop sporen die 

boven de nok met elkaar gekoppeld worden middels 

een houten pin. 

Basis constructie
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fig.20.	 Basisprincipe	wandstructuur	van	het	chalet

fig.21.	 Traditionele	wand	verbinding	ronde	balken

fig.22.	 Wand	verbinding	geschaafde	balken	

fig.23.	 Wand	verbinding	geschaafde	balken,	hoek	oplos-
sing

fig.24.	 Wand	verbinding	geschaafde	balken,	hoek	oplos-
sing
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Een voorbeeld van een van de vroegere en typische 

Zwitsers chalet is gebouwd in 1740, in het dorpje 

Golderen naast het meer Brienz in het midden van 

Zwitserland. Nu bruikbaar als opslag maar was vroeger 

een woning van 5 meter in het vierkant en 7.6 meter 

hoog (fig. 25). Dit voorbeeld wordt gebruikt om de 

constructie van het chalet uit te leggen.

Te beginnen met de fundering, deze bestaat uit een 

vierkante stenen muur van 60 centimeter en een omtrek 

van elke buitenzijde van 5,20 meter. Vervolgens komt 

er bovenop een houten geraamte met een doorsnede 

van 21cm en een afmeting van 5meter in het vierkant.

(fig. 26). De verhoging van de begane grond heeft een 

uitstekende constructie van ca. 5,8 meter in lengte. Deze 

hoekverbindingen zijn gemaakt zoals te zien is in figuur 

27.  Bij elke hoek en in het midden van de dorpels zijn 

staanders opgetrokken van ongeveer 60cm. Deze zijn 

met een pen en gat verbinding aan elkaar gekoppeld. 

Boven op deze 8 staanders komt hetzelfde frame als de 

eerste, alleen met meerdere dwarsliggers om de overstek 

op te vullen. Het frame heeft in zijn balken groeven die 

van pas komen voor de vloer, deze vloerdelen van zo’n 

5cm dik en 15cm breed worden hierin gelegd. (fig. 28). 

Naast de vloerdelen wordt op deze constructie ook de 

eerste wand elementen geplaatst. Deze balken bestaan 

uit een breedte van 15cm en een hoogte van 33cm. 

De voor en achterkant van de gevel kennen een 

basisbalk met een hoogte, een soort kim, van  21,6cm. 

Aan de voorzijde bevindt zich in het midden een 

deurpost. Deze is 2.44meter hoog en 1.1m breed en staat 

in dezelfde lijn als de gevel. (fig. 29). De wand wordt 

afgesloten met een ringbalk. Hierboven komt de tweede 

bouwlaag, deze wordt op dezelfde wijze gebouwd als 

de begane grond, echter wordt er in plaats van een 

deur opening een raamopening gemaakt door middel 

van drie rechtopstaande balken, 1 in het midden en 

twee aan de zijkanten. De muren kunnen een oplopend 

overstek krijgen van 1 meter breed, hier bovenop kan 

men balkons plaatsen, of met hetzelfde systeem, het dak 

met zijn robuuste overstek. 

Voor de sparingen van de raampartijen zijn er verticale 

balken geplaatst die dienst doen als kozijnen of 

stelkozijnen zoals te zien is in figuur 30. 

De wanden van de bovenverdieping hebben een 

uitkraging die bijdragen ter ondersteuning voor het 

dak. Ook is er op deze wijze een mogelijkheid, van 

deze uitkraging, om een balkon te ondersteunen.  (fig 

31).  Aan de andere zijden van de gevel zijn niet de 

doorlopende gevels die voor ondersteuning bieden 

maar schoren die het gewicht van de uitkragende delen 

opvangen. 

De nokbalk, welke zichtbaar is vanaf de buitenzijde is 

samen met de zijwanden de ondersteuning voor het dak. 

Het dak bestaat uit sporen, beplating en schingels met 

daarbovenop stenen die als ballast laag functioneren. 

fig.25.	 Doorsnede	en	plattegrond	chalet	in	Golderen
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fig.26.	 Houten	vloerbalken

fig.28.	 Detail	ringbalk	-	vloer

fig.30.	 Openingen	raampartijen	

fig.29.	 Deuropening

fig.31.	 Uitkraging	gevel	t.b.v.	ondersteuning	dak/balkons

fig.27.	 Begange	grond	hoekdetail	
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In het vorige hoofdstuk zijn de karakteristieke 

elementen uitgelegd van het Zwitserse chalet. 

Als voorbeeld is een charmante kleine structuur 

van het jaar 1740 (fig. 32), de methode van de chalet 

bouw weergegeven en zijn expressie. In figuur 33 is 

de hoofdstructuur van het chalet weergegeven. Dit 

is een eenvoudige/simpele vorm wat de massa van 

het gebouw weergeeft, een vloerveld met daarop een 

wandstructuur die het plafond of dak draagt.  In figuur 

34 kunnen we zien dat bij de openingen van de wanden  

staanders met daarboven een ligger worden toegevoegd 

om de bovenliggende constructie te ondersteunen. De 

horizontale balkenringen aan de boven en onderkant 

van de wanden zijn nuttig voor een omsloten ring die 

de constructie omsluit. De balken hiertussen vormen 

ook een opvolging van ringen, wat het karakteristieke 

aan het chalet maakt; de gestapelde geveldelen. 

Als laatste wordt er een structuur voor het dak  geplaatst. 

(fig. 35). De schijven van het dak dienen tevens voor de 

stabiliteit van het geheel Deze wordt ondersteund door 

de onderliggende wanden en een uitkraging hiervan. 

Deze uitkraging is ook zichtbaar in de gevel en maakt 

het karakter van het chalet simpel en eerlijk, er worden 

weinig elementen verborgen.  

Wat verder opvalt zijn de openingen in de gevel. Deze 

hebben een constructief frame waar de deur of het raam 

in wordt bevestigd. Naast het frame wordt de gevel 

verder gestapeld. 

Buiten deze uitkragende elementen voor het dak, 

zien we deze ook terug voor de ondersteuning van 

een balkon en veranda met veelal een buitentrap. 

De uitkragende constructie kan ook ondersteunende 

schoren krijgen die naar de wanden lopen, echter is dit 

niet altijd het geval. De constructieve ondersteuning 

van het dak, de balkons en galerijen zijn weergegeven 

met in het hout gekerfde decoraties. 

Geraamte
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fig.32.	 Gevelaanzicht	chalet	in	Grindelwald,	1740

fig.33.	 Basis	ribben	chalet

fig.34.	 Wandconstructie	t.p.v.	openingen fig.35.	 Dakconstructie
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Ter illustratie van de verbindingen en details van 

het karakteristieke traditionele chalet zijn deze 

weergegeven in de volgende illustraties. 

Fig. 37: verbinden van de spanten op de nokbalk,

Fig. 38: verbinding van de spanten in het midden van de 

balken tegen het wegglijden. 

Fig. 39 en 40: Horizontale en verticale verbinding van 

de buitenwanden. 

Fig. 41: weergeeft in een doorsnede van de verbinding 

van deurpost en wand. 

Fig. 42: Aansluiting van de balkonconstructie. 

Fig. 43: De balklaag van de verdieping, met een sparing 

in de ringbalken voor de vloerplanken. 

In de onderstaande afbeelding (fig. 36) is de doorsnede 

van de gevel weergegeven. Een stapeling van elementen 

zoals wandbalken en kozijnen rust op een stenen 

fundatie. Aan de rechterzijde van de afbeelding is er 

fig.36.	 Overzicht	gevelopening	

een opening van het raamkozijn uitgetekend, met een 

dorpel- vensterbank en een latei.  De dorpel en latei 

zijn groter om de krachten op te vangen. De verticale 

profielen hebben ruimte aan de bovenzijde van het latei 

voor de werking van het hout, krimpen of uitzetten. 

Aan de onderzijde van deze staanders zijn sparingen/

kanalen toegevoegd om het vochtgehalte en ventilatie 

in het hout te regulieren. 

Tot slot kent het geraamte ook een bepaalde decoratie, 

in veel chalets is in het bovenste deel van de wand, 

aan de buitenzijde van de gevel, een fries te zien. Ook 

is aan de onderzijde van veranda’s of balustrades van 

een balkon decoratie aanwezig. De chalet architectuur 

heeft vele van deze decoratieve balken/planken welke 

zich voornamelijk bevinden op de verbindingen van de 

constructie. 
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fig.37.	 Nokverbinding fig.38.	 Verbinding	spant-	spoor

fig.39.	 Bovenaanzicht	wandverbinding fig.40.	 hoekaansluiting	wandverbinding fig.41.	 Detail	kozijnposten

fig.42.	 Detail	oplegging	draagbalken	balkon fig.43.	 Aansluiting	verdiepingsvloer
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Een duidelijk voorbeeld van de traditionele chalet  

architectuur is te zien in het zomerhuis chalet  (fig 44).

De hoeken van de buitenwanden zijn als kolomachtige 

ornamenten gedecoreerd, met een stenen voetstuk als 

basis en aan de bovenzijde de overkragende balken 

richting het dakoverstek. Daarnaast is de decoratie van 

de gevelopeningen en de veranda een typisch kenmerk 

van verticale decoratie van het traditionele chalet. 

In de horizontale ornamenten is de weergave van de 

balustrade van de veranda, en de decoratieve planken 

rondom de vloer en plafond weergegeven.  

Er is een duidelijke driedeling in de horizontale 

weergave, het begint met een stenen fundatie, gevolgd 

door de houten constructie voor de verblijfsruimten en 

afsluitend een hellende dakconstructie. 

De twee voorbeelden op de naastgelegen pagina tonen 

soortgelijke horizontale verdelingen en decoratieve 

eigenschappen. Wat opvalt is dat deze twee chalets 

minder decoratie tonen dan het voorbeeld in figuur 44.

Het voorbeeld in figuur 45, een chalet met uitzicht op 

het Meer van Genève, was een populair ontwerp rond 

1900. Het chalet kent hier ook een horizontale verdeling, 

de onderste helft bestaat uit wit cement en de bovenste 

helft is uitgevoerd in  tan-gekleurd hout. 

De erker aan de voorkant is in feite een compleet chalet 

op zichzelf, gesitueerd aan de toonaangevende gevel 

van het chalet de, voorgevel uitkijkend op de vallei. 

In figuur 46 is een voorbeeld weergegeven van een oud 

chalet in het dal van Brienz. We zien hier bijna geen 

ornamenten behalve de constructieve elementen zoals 

staanders en dwarsbalken welke aan de linkerkant in 

detail zijn getekend.  

fig.44.	 Chalet	als	zomerhuis
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fig.45.	 Chalet	overlooking	lake	Geneve

fig.46.	 Chalet	in	Brienz,	1602
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Het constructieve geraamte of schil is de basis van het 

chalet. De constructie samen met de decoratie van het 

bouwwerk vormen één van de belangrijkste kenmerken 

van het chalet. In het vorige hoofdstuk is de constructie 

beschreven, in de volgende hoofdstukken worden de 

elementen omschreven welke samen het kenmerkende 

traditionele  chalet maken.

Decoratief zijn deze elementen nadrukkelijk aanwezig, 

door de verdieping van de gevel ten opzichte van het 

dak en de negge van de openingen, is er een spel van 

licht en schaduw. Daarnaast zijn de elementen van 

het dak, openingen en balkons veelal gekozen om de 

constructie in esthetisch oogpunt in zowel verbinding 

als decoratie belangrijk weer te geven. 

De balkons hebben een duidelijke decoratie in zijn 

balustrades en de draagconstructie. In de geveltop 

is het voornamelijk de decoratie van de uitkragende 

wanden die onder het dak uitkomen, de daklijst zelf 

en de diepte van de schaduw die de verschijningsvorm 

van het chalet maken. 

De constructies voor de secundaire elementen, zoals 

balkons en galerijen, begint bij de verlenging van 

vloerbalken of wanden die vanaf binnen uit de gevel 

steken. Hierboven komt een vloerveld en is de basis 

voor een balkon gelegd (fig. 47). Daarnaast wordt de 

balkon constructie compleet gemaakt met staanders 

met daartussen schotten die de balustrade vormen. (fig. 

48 en 49). Indien een balkon een grote omvang heeft, 

worden extra constructieve elementen toegevoegd 

zoals schoren aan de onderzijde en extra liggers (figuur 

49). 

De methode van het traditionele decoreren van de 

balkons is te zien in de schets van het balkon in Varembo 

(fig. 50). Wat opvalt is de decoratieve manier van 

Balkons en topgevel

fig.47.	 Basis	constructie	balkon

fig.48.	 Balkon	staanders

fig.49.	 Basisprincipe	balkonconstructie
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perforatie van de verticale planken van de balustrade 

wat ook terug te zien is in de balustrade in figuur 53. In 

figuur 51 is een doorsnede te zien van het balkon van 

het chalet in Grindelwald, welke eerder is behandelt. 

De balkons of overkragende bouwdelen hebben in 

de traditionele chalet architectuur vele decoratieve 

onderdelen. De balkons worden vaak ondersteund 

door schoren met een bepaald patroon, een voorbeeld 

is te zien in figuur 52. 

Een overzicht van voorbeelden van balkons en zijn 

constructie is weergegeven in de volgende pagina’s. 

fig.50.	 Balkon	in	Varembo

fig.52.	 Constructieve	decoratie	chalet	in	Bernfig.53.	 Balustrade	decoratie	chalet	in	Eblingen

fig.51.	 Balkon	chalet	in	Grindelwald
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House of Sigristen (fig 54) geeft een duidelijk totaalbeeld 

weer van de bouwmethode, details en karakter. 

Om te beginnen, de constructie van de muren zelf, 

verschilt met wat er al is omschreven in de voorgaande 

hoofdstukken. In de hoeken en op de punten waar 

inwendige dwarswanden toetreden tot de buitenmuren, 

worden opstaande balken gebruikt welke zichtbaar zijn 

op de balkons. Op deze manier worden de steunpunten 

verdeeld over de gehele gevel en niet alleen aan de 

uitkragende onderzijde van de balkons of galerijen. 

De balustrade staanders rusten bovenop de uiteinden 

van de balkon-balken die op de uitkragende 

gevelbalken liggen. Hiertussen worden de met 

openingen gedecoreerde balustrades, geplaatst, met 

aan de bovenzijde een afsluitende balk die het geheel 

compleet maakt. maakt. 

 

‘’House St. Peter,’’ is een andere manier van construeren 

van het balkon weergegeven. De liggers zijn in een 

fig.54.	 House	of	Sigritsen

fig.55.	 Constructie	House	of	Sigristen
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andere richting geplaatst. In andere opzichten zijn de 

verschillende delen van het frame en de constructie 

van de balustrade, vrijwel gelijk met het voorbeeld van 

House of Sigristen. 

Naast de balkons en galerijen is de topgevel, onder 

het grote dakoverstek, ook een kenmerkend onderdeel 

van het chalet. Een technische uitwerking hiervan, de 

fig.56.	 HoekConstructie	House	St.	Peter
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geometrie, is weergegeven in figuur 57. 

Punten ABC en JKL geven de hoofdcontouren van het 

overstek weer, JKL+DEF geven de contouren van de 

gevelwand weer waar de schoren gepositioneerd zijn. 

In het schema en de bijbehorende afbeelding daaronder 

is te zien dat het dak is ondersteund door naar buiten 

uitstekende wand-delen. Deze ondersteuning bevind 

zich vrijwel altijd in de nok, ter hoogte van de zijwanden 

en twee of meerdere ondersteuningen daartussen. 

Dit schema is in de praktijk weergegeven op de 

afbeelding van het chalet in Genève. (fig. 57)

Een karakteristiek voorbeeld van de balkons en 

overkragende topgevel is het chalet uit Varembo. De 

ondersteuning en overstek van het dak, het langerekte 

balkon, de omlijste raampartijen met grote luiken zijn 

voorbeelden die het karakter van een chalet weergeven. 

Ook is de opdeling te zien van een betonnen plint het 

houten middenstuk en het dak. Verdere elementen 

die in het oog springen zijn de schoorstenen en de 

hemelwaterafvoer die de contouren van het gebouw 

volgen.  
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fig.57.	 Constructieve	weergave	dakoverstek	(weergegeven	voorbeeld	is	het	chalet	in	Gene-
ve)	

fig.58.	 Chalet	in	Varembo
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Een voorbeeld van het chalet geraamte en de anatomie 

is te zien in de naastgelegen afbeelding (fig. 59). Dit 

voorbeeld is een chalet constructie uit 1785 in de plaats 

Fischenthal.  De wand constructie is van dezelfde 

bouwmethode als die van de Sigristen, gestapeld. Wat 

opvalt aan de constructie is dat er geen nokbalk in de 

spanten bevind maar het een gording-frame constructie 

is. De verbindingen die hier gebruikt zijn komen overeen 

met de constructie van het chalet in Grindelwald. 

 

In naastgelegen afbeelding zijn de volgende details 

weergegeven. 

II: Doorsnede raamkozijn voorgevel

III: Zijwand vloerveld en binnenwandafwerking

V: onder aanzicht dakdeel

VI: detail raamopening

VII: detail raamopening horizontaal

VIII: verticale doorsnede

IX: Horizontale openingen rechterzijde. 

fig.59.	 Dak	constructie	chalet	in	Fischenthal
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De gevel van het chalet kunnen we weergeven in een 

denkbeeldig vierkant zoals te zien linksboven in figuur 

61 met daarin de vloervelden en gevels als stippellijn en 

de rode lijn die in het midden de symmetrie-as weergeeft. 

Een ander element die een overheersende rol speelt in 

het lijnenspel van de gevel is het dak, een ongelijkbenige 

driehoek, zoals te zien is in figuur 26. Het dak heeft 

een grote invloed in de karakteristieke expressie 

van het chalet. De uitkragende dak elementen, een 

vergelijking met een hoed, dragen bij ter bescherming 

tegen weersinvloeden en geven een eigen ‘gezicht’ aan 

de gevel. De gevel vanaf peil tot dak, bestaat uit een 

verdeling van een of meerdere verdiepingen; zelfs met 

een toevoeging van een betonnen onder verdieping 

zoals een kelder. De gevel bestaat uit een stapeling 

van horizontale balken met daarin openingen op een 

heldere verdeling. Voornamelijk de gevel-openingen en 

de positie daarvan maken het beeld van de gevel. 

Kijkend naar verschillende gevels van het chalet is 

er een terugkerende samenstelling van openingen 

en maatvoering zoals te zien in figuur 61. We zien in 

de gevelindeling een verandering van dichte gevel, 

tot een gevel met vele openingen. In figuur 61 is een 

schematische verdeling te zien van de gevels. In de eerste 

groep 1t/m 4 zien we een duidelijke symmetrie, met een 

enkele of een groepering van ramen, gecentreerd is. In 

de groep daarnaast, 5 t/m 8, is deze verdeling veelal 

verdubbeld. De andere verdelingen van het schema is 

een combinatie van een driedeling, vierdeling en een 

vijfdeling. Het laatste deel van de diagram laat een 

samenstelling zien van bovengenoemde verdelingen, in 

een gebouw met twee lagen. 

De gevels van de chalets kunnen veel variaties hebben 

met betrekking tot de indeling zoals in het vorige 

diagram. Een voorbeeld hiervan is de chalet Matti in 

Interlaken (fig 61). De voorgevel van de begane- grond 

heeft een vierdeling, de verdieping erboven kent een 

tweevoud van een dubbele indeling zoals nummer 6 

in het schema. De laatste verdieping kent een variatie 

van een driedeling met dubbele ramen in het midden 

en een enkel raam aan beide zijden; in de punt van het 

dak bevindt zich nog een tweevoud van een klein enkel 

raam. 

Gevel, openingen en dispositie

fig.60.	 Dak	constructie	chalet	in	Fischenthal
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fig.61.	 Gevel	indeling	principen
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De gevel van het chalet ziet men niet als een gewone 

wand met openingen erin. De stapeling van balken 

van beneden naar boven tot en met de top kunnen we 

namelijk zien als een hoofdkenmerk van een van de 

traditionele chalet typologie. 

De gevel kent een bepaald patroon van inkepingen 

en projecties van het gebruikte materiaal. Ook zijn 

er figuren in verf weergegeven op de gevels. Een 

invloed, voor de samenstelling van het stapelen en de 

ornamenten, komt voort uit de zwaartekracht, zoals 

de constructieve overstekken die worden opgebouwd 

voor het dak, of bijvoorbeeld een galerij/balkon. Het 

volgende schema geeft een weergave hoe de gevel is 

opgebouwd. 

Nummer 1 is de basisvorm van het chalet.

Nummer 2 is de scheiding van de fundatie en de 

bovenbouw. 

Nummer 3 geeft de texturen van deze twee scheidingen 

weer. 

Nummer 4 geeft de belijning aan van de onderzijde van 

de openingen. 

Nummer 5 Een tweede band geeft de bovenzijde van de 

openingen weer 

Nummer 6 en 7 geven de plaats van openingen weer. 

Nummer 8 geeft een verdeling van deze openingen

Nummer 9 geeft een indeling van de kozijnen in de 

openingen weer. 

Nummer 10 geeft een voorbeeld van de roedeverdeling 

in de ramen weer. Tevens zijn de uitstekende wanden 

die als ‘pilaren’ dienen weergegeven en is het overstek 

van het dak zichtbaar. 

In de decoratie van de chalets zien we ook verschillen, 

te weten, in de modernere varianten zien we veel 

minder decoratie dan bijvoorbeeld bij de oudere,die 

rondom de openingen en vloervelden verfraaid worden 

met decoratieve ornamenten, zoals versierde balken 

of constructieve schoren. De decoratieve ornamenten 

of lijsten hebben vaak een verdikking ten opzichte 

van de gevel en brengen veel schaduw- effecten in het 

gevelvlak. 

Wat verder opvalt aan het horizontale gevelbeeld, zijn 

de versierde raampartijen. Niet alleen houtsnijwerk 

is hier zichtbaar, maar ook vele bloembakken geven 

het chalet een kleurrijk geheel. Naast het decoratieve 

snijwerk en bloembakken zien we ook veel luiken die 

terugkomen in het gevelbeeld. Deze, veelal kleurrijke 

elementen, hebben meerdere functies, ze komen van 

pas voor ingebruikneming als zonwering, bescherming 

tegen de kou of warmte alsmede het chalet volledig af 

te kunnen sluiten. 

Naast de veelal symmetrische gevel openingen, zijn er 

elementen die deze belijning doorvoeren, te weten de 

balkons en/of galerijen, welke eerder al zijn omschreven.  

De raampartijen, luiken, balkons en/of galerijen kunnen 

we niet wegdenken uit het beeld wat een chalet maakt. 

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven 

van decoratieve elementen in de gevel. Naast de 

omlijsting van de raampartijen is ook de voordeur als 

decoratief element in de gevel te zien, de voordeur 

heeft een verdeling van een dicht deel onder en een 

open structuur aan de bovenzijde, gescheiden door een 

decoratieve plint. 

Gevel indeling en decoratie

fig.62.	 Gevel	luiken
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fig.63.	 Gevel	indeling,	van	eenvoud	naar	diversiteit	van	openingen.	
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fig.65.	 Verscheidene	decoratieve	elementen	zichtbaar	in	de	gevel
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fig.64.	 indeling	voordeur	(incl.	detail	middenplint)
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De maatvoering van de plattegronden van het chalet 

komen overeen met de belijning en proporties van 

de gevel indeling. Als we kijken naar de constructie 

vanuit de gevel naar de plattegronden zien we hoe 

de plattegronden deze lijnen overnemen. Er is geen 

raamwerk welke opeens opduikt in de plattegrond 

zoals een verborgen constructie of een verloren ruimte. 

De binnenruimte wordt veelal gescheiden door een 

of meerdere wanden die tegen de gevelwanden zijn 

geplaatst. Het interieur kent een duidelijke driedeling, 

de vloer met aan de andere kant zijn uiterste, het dak 

en daartussen de wanden. Als er meerdere bouwlagen 

in het chalet bevindt zijn er vaak ook meerdere 

constructieve binnenwanden om het gewicht te kunnen 

dragen, zoals de laatste afbeeldingen in figuur 66.  

Indien een chalet meerdere vloeren heeft kenmerkt het 

gebouw zich in een bepaalde hiërarchische stapeling. 

De kelder dient als opslag, verwarming en ruwe 

werkzaamheden. Hierboven bevindt zich de vloer waar 

het dagelijks gebruik en het sociale leven plaatsvindt. 

Een vloer hoger bevindt zich de ruimte voor de 

slaapvertrekken met als laatste onder het schuine dak 

een ruimte die dient als berging. 

De verschillende ruimten en vloeren staan in verbinding 

met de entree van de woning. In het chalet is de 

ontsluiting gesitueerd in een hoek aan de achtergevel. 

Veelal wordt de entree geplaatst aan de zijkant, met een 

uitzondering aan de achterkant en vrijwel nooit aan de 

voorkant. 

De achterste helft van het chalet kent zijn karakteristieke 

indeling. Deze helft van de begane grond is  bestaat uit 

de entree, hal, trappen, toilet en keuken. De voorste 

helft is bedoeld als woonkamer en eetkamer. 

Het chalet kent sterke belijning in een bepaald 

maatsysteem. Om een indruk te geven hoe de 

vloervelden veelal zijn opgesplitst is te zien in het 

volgende diagram. 

Het diagram is verdeeld in vier vierkanten, A, B, C, D; 

waarbij A wederom verdeeld is in vier gelijke vlakken, 

net zoals vak B. De 8 kleinere indelingen vanuit A en 

B en de twee grote, C en D, kunnen we zien als een 

indeling van een plattegrond.  

De schil van de ruimte grenzend aan grond ‘husk’ 

genaamd, welke veelal de kelder is, is gebouwd van 

steen met een wanddikte van 50cm. Indien er grond aan 

de begane grond grenst is  het veelal een 30 centimeter 

dikke stenen wand, de ruimten daarboven hebben 

de aangrenzende dikte van 10 tot 12 centimeter. De 

dwarswand van het chalet loopt van links naar rechts, 

vanaf de kelder tot en met het dak en is rond de 20 

centimeter breed. 

Indeling binnenruimte
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fig.66.	 Abstracte	ruimte	indeling	plattegronden
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De binnenruimten hebben vrijwel dezelfde expressie als 

de buitengevel: het gebruik van hout en de verwerking, 

in een logische/ zichtbare symmetrische manier.  De 

wanden die de binnenruimte opdelen zijn gelijk aan 

de buitengevel, massief, wat resulteert in een ruimte 

die niet veranderbaar is in oppervlakte. Wel kunnen 

eventueel de functies onderling wisselen of veranderen. 

De belijning van wand en plafond afwerking lopen in 

dezelfde richting met elkaar mee. De vloer is meestal 

afgewerkt  in een vierkante opdeling van houten 

mozaïeken. In de keuken zijn voornamelijk kleine 

vierkante tegels gebruikt. 

De eerste chalets hadden een centrale stookplaats 

(in de keuken) om te koken en de ruimten warm te 

houden. De Vertrekken waren vaak bedolven onder een 

rooklaag ,waardoor ook vaak ramen en zelfs de deur 

openstond voor verse lucht. In een latere periode is de 

tegelkachel in het chalet gekomen, gesitueerd in het 

hart van de woning.  

Binnenafwerking
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fig.67.	 PLafond	hoekdetail	binnen
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Ruimtelijke verscheidenheid
Chalet George MauriceIn het literatuuronderzoek is er een algemeen beeld 

gevormd van het traditionele chalet. Op de volgende 

pagina’s is de indeling in plattegronden van twee 

doorsnee chalets omschreven; 

- Chalet George-Maurice in Chernex

- Chalet Giraud in Varese

Chalet Georges-Maurice, een Zwitsers chalet gebouwd 

in 1909 in opdracht van een Nederlandse familie. Het 

nog in orginele staat verkerend chalet, staat in het 

dorpje Chernex vlakbij Montreux de Switzerse kanton 

Vaud. 

Het chalet werd gebouwd door de fabriek Spring Frères, 

een van de toonaangevende chaletbouwers in die tijd. 

De woning werd gebouwd met moderne voorzieningen 

zoals centrale verwarming, dubbele wanden en een 

elektrische installatie. 

De plattegronden en doorsnede geven een driedeling 

weer van de ruimte indeling. De begane grond, 

waar ook de twee entrees bevinden is opgedeeld in 

verschillende leefruimten, zowel binnen als buiten, en 

een keuken. De verdieping hier boven is voorzien van 

vier slaapvertrekken, met aangrenzende balkons en een 

badkamer. 

De verdiepingen rusten op een betonnen kelder wat 

tevens ruimte biedt voor de installaties en opslag. 

Wat opvalt aan de indeling van de ruimten is dat de 

hoofd-voorzieningen zoals woonkamer en slaapkamers 

aan de voorzijde bevinden, de gevel met het mooiste 

uitzicht. De secundaire vertrekken zoals stijgpunten, 

badkamer en hal zijn aan de achtergevel of zijgevel 

gepositioneerd. 

De balkons en galerijen zijn voornamelijk aan de 

zijgevels gesitueerd. 

De ruimte-scheidende wanden staan boven elkaar op 

een zelfde grid systeem. De woning bestaat uit twee 

vertrekken voor en drie vertrekken aan de achterzijde. 

Aan de voorkant van het hoofdvolume staat ook een 

‘kleine variant’ van het chalet als bijkomende ruimte. 

Dit voorste gedeelte bestaat uit een woonruimte en de 

naastgelegen entree en veranda zijn hier gesitueerd.  
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fig.68.	 Chalet	George	Maurice,	na	1916

fig.69.	 Doorsnede	Chalet	George-Maurice

fig.70.	 Plattegronden	Chalet	George-Maurice
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Chalet Giraud in Varese
Chalet Giraud at Varese, gebouwd door Parket & Chalet 

Het volume van het gebouw is een simpel kubus met 

een zadeldak. 

Net zoals in het vorige chalet is ook hier een duidelijke 

verdeling van de verdiepingen. Beginnend bij de kelder 

die verdiept in de grond ligt, gevolg door de verdieping 

met de hoofdentree aan de zijgevel en onder het dakvlak 

de slaapvertrekken. 

De plattegronden hebben een duidelijke vierdeling 

waarvan een deel bestaat uit de stijgpunten, 

toilet en badkamer, de drie overige delen zijn de 

verblijfsgebieden zoals woonkamer en keuken op de 

begane grond en  drie slaapkamers op de verdieping. 

De positie van de ruimten is net zoals het vorige chalet 

gerangschikt op functie, ontsluiting, badkamer en 

keuken aan de achterzijde van de woning. De (hoofd)

slaapkamers en de woonkamer aan de voorzijde met 

het uitzicht op de vallei. Ook aan de voorzijde is een 

groot balkon geplaatst die vanuit de slaapkamers te 

betreden is.

Wat verder opvalt is dat de openingen van de gevel 

vrijwel allemaal in het midden van de achterliggende 

ruimte zitten. 

fig.71.	 Chalet	Giraud

fig.72.	 Plattegronden	chalet	Giraud
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Bevindingen onderzoek

Het chalet is een veel voorkomend element in het 

Zwitserse landschap. In het ontwerp  is het belangrijk 

om de waarden van het chalet te behouden. Daarbij 

komt ook de vraag, wat noodzakelijk is om te 

veranderen voor de vernieuwing van de ruimtelijke 

verscheidenheid, en wellicht ook de verandering van 

de bouwtechniek. Echter moet er rekeningen worden 

gehouden dat het chalet haar waarde behoudt, de 

folklore van het chalet moet niet verloren gaan. Om 

dit te kunnen nastreven is er een opsomming gemaakt  

wat karakteristiek is aan een chalet, en wat ook in het 

ontwerp van belang kan zijn.  

Om te beginnen is de locatie van belang. Van oorsprong 

werd een chalet op een hoger gelegen gebied gebouwd, 

dienend als schuilplaats voor boeren. We zien veel 

chalets terug in heuvelachtige landschappen tot aan 

hoog-gebergten. Tevens heeft de locatie consequenties 

met betrekking tot de dakvorm, in hoger gelegen 

gebieden is de dakhelling flauw, in de onderste delen 

zijn de dakhellingen stijler. Dit heeft met de neerslag en 

afwatering te maken. 

Daarnaast is materialisatie een belangrijk aspect in de 

expressie van het chalet. In het literatuuronderzoek 

komt het materiaal “hout” vaak weer terug. Het chalet is 

vrijwel volledig vervaardigd uit hout, met uitzondering 

op de fundatie en dakbedekking. Het hout is afkomstig 

van de grove den (Pinus sylvestris) en wordt ook wel 

grenen genoemd. 

Het chalet kent verschillende bouwstijlen en 

afmetingen. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op 

het chalet in de regio van Graubunden, welke grenst 

aan  het noordelijke deel van Ticino. De chalets in 

het noordelijke deel van Zwitserland bestaan uit een 

wandenstructuur van een vakwerk, meer naar het 

midden van het land komen we bij de stijlenbouw. In 

de afgelegen gebieden in het hart van het land en meer 

zuidelijker vinden we de stapel methode. Ticino kent 

een combinatie van bouwmethoden, de bekendere is 

steen welke in het zuiden voor komt, daarnaast is er een 

combinatie van steen en hout, meer naar het noorden 

van de gemeente en aan de grens beginnen sporadisch 

de bouwwerken van hout. 

De bouwmethode van het stapelen is herkenbaar aan 

de manier van verbinden. Vooral op de hoeken van 

de wanden is de manier van het in elkaar leggen van 

balken goed te zien. Deze zichtbare hoekverbindingen 

is een kenmerk van het chalet. De eerlijkheid van de 

constructie is ook te zien aan de uitstekende vloerbalken 

die door de buitenwanden steken. Aan de buitengevel 

is waar te nemen hoe het chalet functioneert in haar 

ruimte indeling. 

Naast de bouwmethode stapelen is er een variatie aan 

dakhelling. De meest voorkomende dakhelling van een 

chalet is 25-35 graden. Hellingen steiler dan dit staan 

voornamelijk in de lagere delen van het land. 
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Het chalet bestaat uit een constructieve veelzijdigheid 

van houten elementen; wanden, overkragende 

dakvlakken, balkons en/of galerijen, decoratie, 

uitkragende balken/ wanddelen, raampartijen, 

gevelluiken en binnenruimten afgewerkt met hout. 

De gevelindeling is veelal symetrisch. De openingen 

zitten vrijwel in het midden van een geveldeel en 

zijn vaak hetzelfde van formaat. De openingen in het 

gebouw scheiden zich met houten staanders van de 

wand. Hierin komt het raamkozijn en wordt afgewerkt 

met  een decoratieve omlijsting. De openingen kunnen 

gesloten worden met houten luiken. 

Een chalet is in horizontale doorsnede opgesplitst 

in een fundering, middenstuk en dak, wat ook terug 

te zien is in de functie van een chalet. De eerste laag 

dient als opslag/ werkruimte en fungeert als fundatie 

voor het houten deel. De lagen hierboven dienen als 

verblijfsruimten. 

De plattegrond-indeling van een chalet is vrij standaard. 

Vaak is er een opdeling van vier gelijke ruimten in een 

vloerveld. Een andere indeling die vaak voorkomt is 

een opdeling met 5 of meerdere ruimten (twee aan de 

voorkant, 3 aan de achterkant per verdieping) waarvan 

de binnenste vaak dient als ontsluiting. 

Al met al heeft het Zwitserse chalet haar waarde in 

simpelheid/ efficiëntie in zowel ruimtelijkheid als de 

omgang met materiaal. Daarnaast is de functie, een 

beschermende rol tegen weersinvloeden, zichtbaar in 

het chalet. De locatie en de relatie met de omgeving 

speelt een belangrijke rol binnen de chalet architectuur. 

Het chalet kent een logge/ vaste ruimte indeling. Door 

het materiaalgebruik en bouwmethode zijn de ruimten 

klein en donker. Het ontwerp in dit onderzoek is 

een mogelijkheid om dit te vernieuwen. Kortom, het 

ontwerp heeft twee aspecten met betrekking tot de 

vernieuwing, en daarbij rekening houdend met de 

verschijningsvorm van het traditionele:

1. Logge/ vaste binnenwanden vernieuwen tot een 

grotere ruimtelijke verscheidenheid. 

2. Bouwtechniek van het traditionele vereenvoudigen
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CASE STUDIES 

III
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Met de onderstaande casestudies wordt onderzocht 

hoe de traditionele architectuur wordt toegepast in 

hedendaagse ontwerpen. Daarnaast wordt het Japanse 

huis onderzocht in haar flexibele woningstructuur, 

in dit onderzoek gaat het om de ruimtelijke indeling/ 

plattegronden en tektoniek hiervan.  

- Gion Caminada 

 The Walper house

 Girsberger house

- Peter Zumthor, 

 Haus Gugalun

 Luzi house

- SeArch, Chalet Anzère

Casestudies
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Gion A. Caminada werd geboren in 1957 in het dorpje 

Vrin, Zwitserland. Startend als timmerman is hij nu 

bekende architect in binnen en buitenland.

Veel van zijn werk is terug te vinden in  en rondom 

het kleine plaatsje Vrin (fig in Zwitserland. Onder 

meer stallen, een houtzagerij, slagerij en vele 

woningen en gebouwen uit het dagelijks leven heeft 

hij ontworpen. Ontwerpen passend in het landschap, 

op een verantwoorde manier omgaan met de locatie 

en daarnaast de materialisatie en het sociale aspect van 

de lokale bevolking spelen een belangrijke rol in de 

architectuur van Caminada. 

Door het gebruik van lokale materialen en 

bouwtechnieken, blijft er werkgelegenheid en 

economische voordelen in het dorp. Naast de 

economische filosofie van Caminada, heeft hij 

gewerkt om de ‘Strickbau” stijl (stapelbouw) door 

te ontwikkelen, een vernieuwing in de  traditionele 

houten bouwtechniek. Samenvattend heeft Caminada 

drie belangrijke punten die voor dit onderzoek ook van 

belang zijn;

 

- Relatie van gebouw en omgeving

- Voortzetting van de traditionele bouwmethoden.

- Gebruik van lokale materialen en vakmanschap

In de naastgelegen afbeelding is de ontwikkeling van 

het traditionele stapelen van wanden weergegeven. 

Caminada heeft in zijn vernieuwing van de “strickbau” 

dezelfde methode gebruikt zoals die een paar honderd 

jaar geleden was: stammen om en om stapelen. Een 

verandering hierin is de wijze van vormgeven, de 

balken steken niet altijd meer uit, en de hoogte van de 

verbinding is anders in doorsnede. 

Gion A. Caminada
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fig.73.	 Ontwikkeling	in	‘Strickbau’		door	Caminada

fig.74.	 Map	van	Vrin	en	omgeving
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Ruimtelijke verscheidenheid 
In Vrin en omstreken, het werkveld van Caminada, 

worden de huizen en ook schuren gebouwd op de 

manier van het stapelen zoals we die in het chalet 

terugvinden in hoofdstuk 2 ook zijn tegengekomen.  In 

de laatste periode is deze vorm van stapelbouw op de 

oude manier vedrongen. Vrin is niet een dorpje om de 

pittoreske uitstraling te bewaren, het vernieuwde Vrin 

is  een sociale en economische stimulans. 

Stapelbouw heeft bepaalde eigenschap van zichzelf, 

waardoor er specifieke ruimten en typologieën ontstaan. 

Caminada heeft vele jaren met de stapelbouw  

technologie gewerkt. De evolutie van de huizen-

typologie heeft ruimte gemaakt voor onderzoek naar 

mogelijkheden en beperkingen van de constructie.

In de afbeeldingen hiernaast zien we een ontwikkeling 

in de plattegronden van Caminada. In de bovenste drie 

plattegronden zien we de traditionele indeling, met 

uitgelijnde compartimenten.  

 In de middelste 9 plattegronden zien we een vervolg 

van de traditionele ruimteverdeling. De ruimten 

zijn niet meer aan elkaar geschakeld, maar met een 

tussenruimte, welke de ruimten een ander karakter 

geven dan de stugge binnenruimten. 

De onderste drie plattegronden zijn een spel van 

samensmelting van de houten constructie, het wordt 

een sculptuur van ruimten. 

Bouwtechniek
Een uitgangspunt van Caminada is, dat zijn nieuwe 

ontwerpen niet de overhand krijgen ten opzichte van 

de traditionele gebouwen. De bouwmethode van het 

traditionele heeft hij toegepast in een vernieuwde vorm, 

wel met gebruik van materialisatie en vakmanschap uit 

eigen omgeving. Caminada ontwerpt met behoudt van 

de traditie. 
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fig.75.	 Plattegrond	ontwikkeling	Caminada
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De woning ‘The Walpen House’ van Caminada staat aan 

de rand van een klein dorpje, Blatten. In het ontwerp 

komen een aantal kenmerken terug, welke ook terug te 

vinden zijn in de woningen uit de omgeving. Daarnaast 

zien we een abstractere vorm van stapelbouw welke 

Caminada vaker toepast in zijn ontwerpen: weinig 

decoratie en onnodige versieringen. 

The Walpen House, Blatten bei Naters,  2000-2002

fig.76.	 Entree	The	Walpen	huis

fig.77.	 (rechts)	The	Walpen	House	in	haar	omgeving
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Ruimtelijke verscheidenheid 
De woning staat op een hellend oppervlakte, waardoor 

de voorzijde ondersteund wordt door middel van 

stenen muren. De buitenruimte die ontstaat tussen deze 

ondersteuning dient als opslag, wat we ook terugzien in 

het programma van andere woningen. 

Via de entree, die zich aan de onderlaag van de woning 

bevindt, kom je bij de keuken in het midden van de 

woning. De keuken is ook in deze woning een van 

de belangrijkste vertrekken van het huis; dit wordt 

ook duidelijk doordat er veel gebruik gemaakt wordt 

van veel zichtbare elementen in deze ruimte, zoals de 

openingen, trappen en open balken en liggers. 

In tegenstelling tot de keuken zijn de slaapkamers 

minder nadrukkelijk aanwezig, deze ruimten hebben 

een rustige uitstraling. Het hart van de woning is 

een ruimtelijke verkeersruimte wat tevens dient als 

verblijfsruimte, aan de voor en achterzijde hiervan zijn 

de functies gesitueerd. 

fig.78.	 Kelder	The	Walpen	House

fig.79.	 Plattegrond		The	Walpen	House
fig.80.	 Doorsneden	The	Walpen	House
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Bouwtechniek
De fundatie van de woning is van natuursteen uit 

de omgeving. Hierop rust een afsluitende betonnen 

randbalk waar de woning op staat. 

De hoofd-draagconstructie van de woning bestaat uit 

lariks balken van ca. 115mm breed bij 200mm hoog. 

Zowel voor de binnenafwerking als de buitenafwerking 

zijn de constructieve lariksbalken gebruikt. Tussen de 

lariksbalken aan de buitengevel zit 150mm isolatie.  

De vloervelden bestaan uit verschillende constructies, 

de begane grond bestaat uit een balklaag met isolatie. 

De verdiepingsvloer bestaat uit massief hout, met aan 

de randen sparingen voor installaties. 

Verder bestaat de zoldervloer ook uit een houten 

balklaag met 200mm isolatie. De dakopbouw kan vrij 

ventileren en heeft geen isolatie. De waterdichtheid is 

gewaarborgd door platte stenen toe te passen met een 

mastgoot voor de afwatering. 

De kozijnen van het gebouw zijn ook allen vervaardigd 

uit lariks hout, zowel aan de buiten- en binnenkant. Ook 

de dorpels en de kozijnombouw is uit ditzelfde hout 

gemaakt.

fig.78.	 Kelder	The	Walpen	House

fig.81.	 Gevel	fragment	doorsnede		The	Walpen	House

fig.79.	 Plattegrond		The	Walpen	House
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De volgende woning van Ciminada, Girsberger house,  

staat ook in een afgelegen gebied in de gemeente Wallis. 

Alle gebouwen, zoals deze en rondom dit gebied, 

hebben de traditionele stapel methode. De balken die 

ze hier hebben gebruikt komen uit de naastgelegen 

bossen. 

Wat refereert naar de traditionele bouwmethode en 

verschijningsvorm, zijn de funderingspalen van de 

onderste bouwlaag met daarbovenop de gestapelde 

balken die lijken te balanceren op deze kolommen.

Wat verder terugkomt in de gevel, wat ook terugkomend 

was in het onderzoek in het vorige hoofdstuk, is de 

symmetrische gevelindeling aan de voorzijde. De  

achtergevel en zijgevels hebben dit in minder mate.  

(foto rechts)

Girsberger House, Munster,  2007-2009
Het uitgangspunt bij dit ontwerp kunnen we vergelijken 

met een beeldhouwer, het bewerken van een vorm tot 

een speelse vormgeving, wat we bijvoorbeeld zien in 

de stijgpunten en de entree naar de slaapkamers. Ook 

hebben de binnenwanden openingen, welke de ruimten 

met elkaar verbind en er een aangename ruimtelijke 

verscheidenheid ontstaat met lichtinval van meerdere 

kanten (foto interieur onder).

fig.82.	 Overloop/	verblijfsruimte	1e	verdieping		The	Walpen	Housefig.83.	 (links)	Overzichts	foto		The	Walpen	House
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Ruimtelijke verscheidenheid 
De plattegronden van de woning zijn in basisvorm vrij 

traditioneel, een rechthoek (ca. 8x10m) met de korte 

gevel aan de voorzijde, afgesloten met gestapelde 

wanden en een groot dak overstek. De entree is gelegen 

op de begane grond met in het hart van de ruimte een 

kelder en aan de voorzijde een grote woonkeuken. Op 

de volgende verdieping bevindt zich de woonkamer 

met aan de achterzijde de ouder- slaapkamer inclusief 

badkamer en suit. Een open trap leidt naar de bovenste 

bouwlaag waar een grote gezamenlijke ruimte bevindt. 

Vanuit deze ruimte zijn er drie slaapkamers bereikbaar, 

twee aan de voorkant en een aan de achterzijde waar 

ook de badkamer zich bevindt. 

fig.84.	 Kelder	Girsberger	House

fig.86.	 Begane	grond		Girsberger	House

fig.87.	 Tweede	verdieping		Girsberger	House

fig.85.	 Doorsneden	Girsberger	House
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Bouwtechniek
De bouwtechniek van dit gebouw is te vergelijken met 

de vorige woning. De fundatie bestaat uit een betonnen 

plint waar ook de betonnen kelder- en beganegrondvloer 

op rust. De Voorzijde van de eerste bouwlaag heeft 

grote openingen; de bovenliggende constructie hiervan 

wordt ondersteund door kolommen van Larikshout. 

De verdere opbouw van de woning bestaat uit dezelfde 

methode als de vorige woning, houten lariks balken 

van ca. 115x200mm. De binnenafwerking is wel anders, 

deze woning heeft een wand isolatie van 200mm welke 

is afgewerkt met betimmering, wederom van lariks. 

De thermische schil van de woning gaat door tot 

en met het schuine dakvlak. Welke bestaat uit een 

balklaag afgewerkt aan de binnenzijde met dezelfde 

betimmering als de wanden. De waterkerende laag 

bestaat uit shingels van cement, met aan het einde van 

het overstek een bakgoot. 

De kozijnen zijn standaard in afmeting en zijn ook 

vervaardigd uit lariks hout. 

fig.88.	 Gevel	fragment	doorsnede	Girsberger	House
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Peter Zumthor
Peter Zumthor werd geboren op 26 april 1943, in Bazel, 

Zwitserland en is een bekende architect geworden met 

naamsbekendheid over de hele wereld. In de ontwerpen 

van Zumthor zijn een aantal thema’s belangrijk in 

zijn architectuur. Zoals: plaats, materiaal, vertoning, 

herinneringen, de massa of verfijning, de sfeer, het 

karakter. Zijn ontwerpen maken deel uit van een plaats, 

een deel van de omgeving. Dat het zal worden gebruikt 

en geliefd. Ontdekt en nagelaten, weggegeven, verlaten, 

en misschien zelfs gehaat. Kortom dat het zal worden 

geleefd in de ruimste zin van het woord. Binet, H., & 

Zumthor, P. (1998)

Peter Zumthor gebruikt vakmanschap met doordachte 

keuzes van materialisatie en de manier waarop deze 

verwerkt worden. De gebouwen van Zumthor zijn 

verwant aan het Zwitserse minimalisme, maar wordt 

onderscheiden door betrekking van het platteland. 

Zumthors gebouwen kunnen we samenvatten als een 

doordachte textuur van materialen, een spel van licht 

en ruimte en het zichtbare vakmanschap. 
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fig.89.	 Schets	House	Gugalun	door	Peter	Zumthor.	
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Een oude boerderij in de bergen van Zwitserland, nu een 

vernieuwd woonhuis. Deze woning is een combinatie 

van  een woonruimte uit 1708 en een aanbouw in een 

hedendaagse periode aan de achterzijde. De naam, 

Gugalun welke “kijkend naar de naam” betekent,  

weergeeft de locatie van dit chalet, afgelegen op een 

helling met een ruim uitzicht.

De sporen van het traditionele zijn nog zichtbaar in het 

oude deel, smalle woonruimten met kleine openingen 

en een laag plafond, rustend op een zwakke fundering.  

Zumthor heeft in zijn ontwerp rekening gehouden met 

deze traditionele verschijning. Alleen het gezamenlijke 

nieuwe dak is aan het oude deel toegevoegd. 

In het nieuwe deel is een nieuwe keuken, toilet en 

badkamer, twee kamers met grote ramen en een tweede 

houtkachel toegevoegd. 

De achterliggende gedachte voor het ontwerp was dat 

het nieuwe gedeelte gelijkgesteld moest worden met 

het oude. De belijning van de gevel en het materiaal, 

welke worden verkleurd door de weersinvloeden, zijn 

een weerspiegeling van het oude gedeelte. 

Peter Zumthor, Truog House, Gugalun Versam in Graubünden, 1990-1994

fig.90.	 Situatie	House	Gugalun	

fig.91.	 (rechts)	Foto	situatie	House	Gugalun	
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Ruimtelijke verscheidenheid 
De plattegrond en gevel is op een dusdanige manier 

ontworpen dat het de traditionele opeenvolging van 

belijning en ruimte indeling volgt. 

Het oude woongedeelte wordt verbonden door middel 

van de nieuwe centrale hall met trappen met aan de 

achterzijde de nieuwe keuken. De verblijfsruimten 

zoals de slaapkamers en woonkamer zijn nog steeds 

aan de voorzijde gesitueerd. 

Wat opvalt aan het nieuwe gedeelte ten opzicht van 

het oude gedeelte is de openheid van de ruimten. Het 

traditionele heeft een sterke compartimentering. Het 

nieuwe gedeelte kent niet overal een binnenwand, op 

deze manier worden de ruimten met elkaar geschakeld 

door openingen. 

fig.92.	 Rechtergevel	House	Gugalun	

fig.93.	 Linkergevel	House	Gugalun	

fig.94.	 Foto	linkergevel	House	Gugalun
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fig.95.	 Plattegrond	House	Gugalun	

fig.96.	 Verdieping	House	Gugalun	

fig.97.	 Doorsnede	House	Gugalun	
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Bouwtechniek
De wijze van materiaalgebruik en de verwerking van de 

nieuwbouw is een terugkoppeling naar het traditionele.

Het oude gedeelte van de woning bestaat uit 

stapelbouw, grote balken die in de hoeken met elkaar 

zijn verbonden..

De nieuwe wijze van stapelen is totaal nieuw, wel 

in lijn met hetzelfde principe als de traditionele 

methode en lijnenspel. Zoals te zien in de schets zijn 

de massieve traditionele balken vervangen door 

een geïsoleerde opbouw. Aan de binnenzijde is een 

dragende massieve houtconstructie toegepast, gevolgd 

door Houtskeletbouw-elementen welke voorzien zijn 

van een isolatielaag en afgesloten met een horizontale 

en verticale stapeling van gevelplanken. Een markant 

detail is de schuine horizontale gevelplank met een 

waterhol, zo kan het water worden afgevoerd.

De openingen in de gevel zijn net zoals het traditionele 

veelal klein van formaat. De nieuwe openingen zijn af 

te sluiten door middel van houten panelen die in een 

geleidingssysteem hangen. De ramen kunnen worden 

opengezet door middel van eenzelfde principe, als een 

schuivend raam. 

De gehele nieuwe aanbouw staat op een betonnen 

‘bak’ die in de helling is verzonken. Op de fundering 

staat de houten wand-constructie. Het geheel wordt 

gestabiliseerd door de dakconstructie, welke werkt als 

een vaste schijf. 

fig.98.	 Detail	raamkozijn	House	Gugalun	
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fig.99.	 Gevelfragment	House	Gugalun	

fig.100.	 Detail	gevelplanken	House	Gugalun	

fig.101.	 Detail	raamkozijn	House	Gugalun	
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Peter Zumthor, Luzi House, Jenaz, Graubunden, 2002
De woning genaamd “House Luzie” is een gebouw met 

meerdere wooneenheden, een gezinswoning en een 

bouwlaag voor een senioren wooneenheid. Het gebouw 

had een lange bouwtijd, van 1992 tot en met 2002, 

omdat het geselecteerde hout nog een luchtgedroogte 

behandeling moest ondergaan. De woning staat aan de 

bovenzijde van een klein dorpje op 800 meter hoogte. 

Het huis heeft een andere verschijningsvorm in de 

gevel ten opzichte van de naastgelegen woningen. Het 

gebouw bestaat uit een open kruisvormige ruimte met 

in alle hoeken constructieve stijgpunten. In de gevel 

indeling kunnen we de plattegrond indeling lezen. 

Elke gevel kent een driedeling, de dichte hoeken met 

daarachter de stijgpunten en centraal in de gevel van 

boven naar beneden openingen waarachter zich de 

verblijfsruimten bevinden. Een aantal raampartijen 

liggen terug in de gevel, hier ontstaat ruimte voor een 

balkon. Ook hier kan men de traditionele bloembakken 

terugvinden. 

De constructie bestaat uit een dubbele wand van 

gestapelde rechte houten balken met daartussen 

isolatie.

De keuze van materialisatie en constructie was ook in 

deze casestudie van hout. De arbeid voor het bouwen 

en kennisoverdracht bleef in de regio bestaan.  
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fig.102.	 Voorgevel	Luzi	House,	schets	door	Peter	Zumthor

fig.103.	 Luzi	House,	schets	door	Peter	Zumthor
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Door de hoeveelheid stijgunten van deze woning zijn 

de ruimten te benaderen door meerdere manieren, loop 

je gelijk naar je slaapkamer of ga je via de gezamenlijke 

ruimten?  

De verdeling van een eigen wooneenheid voor 

bijvoorbeeld ouderen en een woonruimte voor een 

gezin maakt het mogelijk om deze woning van generatie 

op generatie te bewonen. 

Elke slaapkamer van de woning heeft een aantrekkelijk 

uitzicht op de omgeving. De slaapkamers kennen 

hun eigen individualiteit, een eigen uitzicht maar ook 

de de individuele stijgpunten helpen hierbij (schets/

plattegronden)

fig.104.	 Circulatie	Luzi	House
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fig.105.	 Plattegrond	Luzi	House

fig.106.	 1e	verdieping	Luzi	House

fig.107.	 2e	verdieping	Luzi	House
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Detaillering
Wat terug te zien is in de ontwerpen van Zumthor is 

de verfijning van detailleren.. Zumthor ontwerpt tot 

op de kleinste onderdelen van een gebouw, zoals een 

handvat van de voordeur of de wasbak in de badkamer. 

In de schets hiernaast is een fragment van de entree 

weergegeven van het huis Luzi. In de gevel- uitstekende 

wandelementen bevinden zich de grote openingen van 

de woning. Deze openingen worden dichtgezet met 

grote raampartijen ,deuren en af en toe een schuifpui. 

De elementen bestaan uit een houten geraamte van 

40mm dik die in een grote negge terugliggen van de 

uitstekende wandelementen. Het geraamte wordt 

opgevuld met glas tegen het exterieur aan, en de dichte 

elementen aan de interieur zijde. De grote openingen 

kunnen worden afgesloten door middel van een 

zonwerend rolsysteem aan de buitenzijde. 
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fig.108.	 Detail	gevelfragment	Luzi	House
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SeArch, Chalet Anzère, 2013-2015
SeARCH staat voor Stedenbouw en ARCHitectuur, 

een architecten- en stedenbouwkundig bureau 

gevestigd in Amsterdam. Het bureau kenmerkt zich 

door hun architectuur zoekend naar de intieme en 

wederkerige relatie van ontwerp en locatie. Naast het 

ontwerpen van gebouwen, welke een onlosmakelijke 

verbinding hebben met de lcoatie, onderzoeken ze naar 

mogelijkheden in bouwmethoden en nieuwe materialen 

zoals het chalet Anzère in Switzerland. 

Dit project is van een Nederlandse opdrachtgever. Het 

ontwerp is geïnspireerd door een traditioneel Zwitsers 

chalet. De voorgaande casestudies zijn ontworpen 

door architecten geboren en opgegroeid in Zwitserland 

waarbij de traditionele architectuur weer terugkomt. In 

dit project komt dit ook terug, echter in een abstractere 

weergave zoals de uitkragende omlijsting van dak, 

gevel en stijgpunten aan de buitenzijde. 

Bouwtechniek
Aanvankelijk had de opdrachtgever het bureau 

gevraagd om een bestaand chalet op dezelfde locatie 

aan te passen, maar het bureau stelde nieuwbouw voor 

die beter in de locatie past en een beknopter programma 

kent. 

Zoals eerder is vermeld is het chalet gebaseerd op het 

traditionele chalet uit een plaatsje niet ver van de locatie. 

Het traditionele chalet had ook de kenmerkende grote 

dak overstekken. De bouwmethode van het traditionele 

is echter niet in stand gehouden. De constructie en 

materialisatie bestaat uit een dragende schil van 

beton, met daartussen isolatie en aan de buitenzijde 

afgewerkt met hout. De contouren van de overstekken 

en de trappen op de terrassen zijn duidelijk naar voren 

gehaald door hun maatvoering en kleurgebruik, een 

onderscheidende en hedendaagse uitstraling. 

fig.109.	 Chalet	Anzere,	Zwitserland
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fig.110.	 Foto	achtergevel	Chalet	Anzere

fig.111.	 Interieur	Chalet	Anzere

fig.112.	 Programma	Chalet	Anzere
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Ruimtelijke verscheidenheid 
Het programma van het chalet kent een oppervlakte 

van 500m2 en is binnen 1 volume gehouden. Het chalet 

heeft drie verdiepingen met vanaf de begane grond een 

gastenverblijf, daarboven een centrale woonruimte en 

op de bovenste laag een privé appartement. Via een 

gang en een lift die door de bergwand lopen, is de 

garage op een lager gelegen niveau gesitueerd. 

De verdiepingen beschikken allen over een terras van 

drie meter diep, verbonden via trappen met het uitzicht 

op de vallei. 
fig.113.	 Principe	doorsnede	Chalet	Anzere,	Zwitserland

fig.114.	 PDoorsnede	Chalet	Anzere,	Zwitserland
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fig.115.	 Plattegrond	Chalet	Anzere

fig.116.	 Verdieping	Chalet	Anzere,
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Bevindingen casestudies
Wat sterk naar voren komt in de voorgaande casestudies 

is de ruimtelijke verscheidenheid van het chalet. De 

stijve compartimenten van het traditionele chalet zien 

we in mindere mate terug. De ruimten worden vaker 

geschakeld door open ruimten in plaats van afscheiding 

door massieve wanden. Ook bevinden er in de wanden 

openingen wat de ruimte minder statisch maakt en 

licht op meerdere plaatsen binnen de ruimte toetreedt. 

Daarnaast is de functie-indeling herkenbaar met het 

traditionele. De woonkamer, slaapkamers en (niet 

altijd) de keuken aan de voorgevel. De functionele 

ruimten zoals stijgpunten en natte cellen in het midden 

of aan de achterzijde van de woning. 

In de gevel zien we meer variatie terugkomen van 

raampartijen in grootte en positie. Echter is nog wel 

het chalet in de verschijningsvorm te herkennen. De 

elementen zoals het dak, stenen fundering, uitstekende 

dragende bouwdelen in de gevel en afsluitbare 

raampartijen door middel van luiken, zien we nog 

regelmatig terug. 

De Bouwmethode van het stapelen en de verbinding 

op de hoeken komen ook terug in de ontwerpen van 

de casestudies. Het materiaalgebruik is wederom hout, 

in de projecten van Caminada en Zumthor wordt veel 

lariks gebruikt als houtsoort. Vrijwel alle materialen die 

blootgesteld worden aan het weer zijn vervaardigd uit 

lariks. 

De detaillering van de gevel in de voorbeeldprojecten 

hebben een eigen karakter, het is niet letterlijk een 

kopie van het traditionele. Voornamelijk het project 

“house Gugalun” van Zumthor kent een vernieuwd 

lijnenspel. In plaats van oude balken opstapelen, is er 

in dezelfde belijning horizontale en verticale planken 

in de lengterichting tegen een houten draagstructuur 

bevestigd. 

Decoratief is er ook een ander beeld zichtbaar dan in 

het literatuuronderzoek in het eerdere hoofdstuk. 

De decoratie is minder geworden, de dakranden, 

kozijnposten en binnenafwerking is in een eenvoudigere 

(abstractere) manier weergegeven of zelfs weggelaten. 
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In de voorgaande hoofdstukken is er onderzoek 

gedaan naar het traditionele Zwitserse chalet en de 

toepassing in de hedendaagse architectuur middels 

casestudies. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld 

van de architectonische en constructieve weergave, en 

de schakeling van ruimten binnen een chalet. 

Zoals in het eerste hoofdstuk is omschreven is het 

chalet ontstaan door de invloed van de locatie. Het 

ruwe landschap, weersinvloeden en materiaal speelden 

hierbij een belangrijke rol. Tegenwoordig is het chalet 

anders in gebruik dan zijn oorsprong, wat vroeger 

diende als een schuilplaats voor de werkende boeren is 

nu een kitscherige villa of vakantiewoning geworden. 

Als we de chalets in het literatuuronderzoek vergelijken 

met de casestudies zijn er veranderingen in zowel 

bouwtechniek als de ruimtelijke verscheidenheid 

waarneembaar. 

Het ontwerp gaat over het vernieuwen van het chalet, 

door nieuwe technieken met betrekking tot hout, en de 

hedendaagse manier van leven is dit ontwerp tot stand 

gekomen. Het traditionele chalet heeft vele waardevolle 

kenmerken die we tegenwoordig nog steeds kunnen 

toepassen, echter is de binnenruimten zoals die in het 

traditionele chalet weergegeven is niet meer van deze 

tijd, de ruimten zijn vrij donker, bedompt  en statisch 

(geen verandering in grootte). 

“The 17th century was the age of stone, The 18th century was 

the peak of brick. The 19th century was the era of iron. The 

20th century was the century of concrete. The 21st century 

will be the time for timber.”

Alex de Rijke (dezeen 2015)

De bovengenoemde quote geeft een opsomming van 

materiaalgebruik weer in de afgelopen eeuwen. De 

architect Alex de Rijke zegt dat hout als bouwmateriaal 

weer terugkomt en kan wel eens een belangrijke rol 

spelen in de 21e eeuw. 

De overheid ziet de waarde van hout steeds meer 

in, niet alleen omdat het duurzaam is wat voor de 

hand liggend is, ook in constructieve zin is er veel 

mogelijk. Tegenwoordig kan men met hout zeer sterke 

elementen maken om te bouwen, zowel constructief 

als brandveiligheid komen er steeds minder 

belemmeringen voor. 

Concept
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Flexibiliteit in de architectuur kunnen we in verschillende 

vormen benaderen. Een aantal voorbeelden zijn: 

aanpasbare ruimteindeling, aanpasbaarheid van 

functies, verplaatsbare gebouwen of transformeerbare 

volumen. In het ontwerp wordt alleen de nadruk gelegd 

op de volgende twee onderwerpen:

- Aanpasbare ruimteindeling

- Aanpasbaarheid van functie

Aanpasbare ruimteindeling met herplaatsbare 

elementen zoals flexibele wanden. Op deze manier kan 

de ruimte worden veranderd in grootte of per gebruiker 

/ bewoner 

Aanpasbaarheid van de functie is voornamelijk gericht 

op het gebruik; het woon/leef gedeelte kan vervangen 

worden door slaapruimte of er kan een werk ruimte 

gecreëerd worden. Deze gebouwen worden vaak 

gekenmerkt met een open plattegrond structuur. 

Om deze twee onderwerpen (verandering in grootte en 

functie) in het ontwerp toe te passen en het traditionele 

chalet op een dusdanige manier aan te passen dat het 

geen radicale ingrepen kent is hiernaast een overzicht 

met aandachtspunten voor het ontwerp samengevat. 

Flexibiliteit
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Locatie

Woning

Detail

Sociale aspect

Ruimtelijke relatie

Constructie

Functies

Materialisatie

Presentatie, karakter

Locatie

Indeelbaarheid

Licht/ Ruimte

Functie

Ruimtelijke relatie

Elementen

TRADITIONEEL CHALET FLEXIBILITEIT

Uitgangspunten

- Flexibiliteit/ Openheid binnenruimten vergroten.

- Verbinding van ruimten door middel van openingen. 

- Plafondhoogte verhogen.

- Daglicht vergroten

- Isolatie waarde verhogen, zowel wand als openingen.

- Bouwmethode vereenvoudigen.

-  Context  binnen en buiten behouden.
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Traditioneel Zwitsers chalet 

- Simpel in proportie

- Efficiëntie van materiaalgebruik en ruimte

- Belang van locatie, relatie met de omgeving

- Traditionele bouwmethode, stapelbouw

- karakteristieke gevel elementen
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Wanden Kernen Kolommen

fig.117.	 Principe	doorsnede/	plattegrond	traditioneel	chalet

fig.118.	 Opties	doorsnede/	plattegrond	nieuw

Het traditionele chalet kent een stugge en voorbepaalde 

opbouw, van zowel plattegrond als doorsnede. In het 

schema hieronder zijn er verschillende mogelijkheden 

weergegeven om de ruimtelijke verscheidenheid en 

bouwtechniek te vernieuwen. Voor het nieuwe ontwerp 

is er gekozen om een wandenstructuur toe te passen,  

omdat dit ook wordt toegepast in het traditionele chalet. 

In de nieuwe bouwmethode gaat alle krachtafdracht 

via de buitenwanden. Hierdoor ontstaat er een vrije 

indeelbare ruimte in het chalet. De enige belemmering 

in de open ruimte van het vernieuwde chalet is de 

balklaag voor de vloervelden. Op deze balken kunnen 

verschillende grootte van vloervelden geplaatst, of juist 

vloervelden weggelaten worden. 

Om de ruimtelijke verscheidenheid van het chalet te 

vernieuwen is er ontwerp ontstaan dat verschillende 

modules mogelijk maakt. De vloervelden en 

gevelopeningen kunnen op verschillende manieren 

een invulling krijgen. Daarnaast Is er ook een keuze 

in basisvolume van het chalet. Echter is dit niet zo 

uitgebreid om eindeloos te varieeren maar te kiezen 

voor volumen die dicht bij het traditionele chalet staan.
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fig.119.	 Principe	structuur	traditionele	chalet,	logge	binnen-	en	buitenwanden

fig.120.	 Principe	structuur	vernieuwing.		ruimtelijke	openheid
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Hout CLT-panelen (kruislaaghout) 
De keuze om hout te gebruiken binnen mijn afstuderen 

komt voort uit mijn interesse in dit bouwmateriaal. 

De veelzijdigheid, zijn expressie en het gevoel van 

maakbaarheid spreken mij aan. Hout heeft de potentie 

om zijn eigenheid aan het ontwerp op te leggen, dit is 

ook nadrukkelijk aanwezig in de chalet architectuur. 

Naast de constructieve eigenschappen van hout  is 

het ook uitermate geschikt om met dit materiaal in de 

kleinere details toe te treden,  hiervan is Zumthor een 

mooi voorbeeld van. Middels detaillering krijgt het 

ontwerp haar karakter, hiervoor is de kennis, techniek 

en het materiaal een belangrijk samenspel.

Het stapelen zoals dit gebeurt in de traditionele 

manier van chaletbouw is tegenwoordig achterhaald, 

het kan eenvoudiger. In het chalet zijn de buiten- 

en binnenwanden dragend. Om de ruimtelijke 

verscheidenheid te vergroten in de binnenwanden 

wordt de kracht afgedragen middels het 

binnenspouwblad van de buitenmuur. De afdracht 

van de krachten gebeurt door middel van CLT-

panelen, ook wel kruislaaghout genoemd of de engelse 

benaming ‘cross laminated timber’. Deze panelen 

bestaan uit verlijmd hout uit meerdere lagen. Het is een 

samengesteld massief houtpro-duct, wat voortborduurt 

op een combinatie van houten planken als afwerking en 

massieve blokbouw.

Door de kruislingse verlijming krijgt het paneel twee 

extra bouwkundige kwaliteiten: de krimp en uitzetting 

is door de kruislagen minder. De tweede toegevoegde 

eigenschap is constructief. De sterkte van het hout 

wordt tweedimensionaal door planken om en om met 

elkaar te verlijmen. 
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De traditionele luiken van het chalet komen in het 

ontwerp terug. De luiken dienen voor de afsluiting van 

de openingen in de gevel en vormen de traditionele 

verschijningsvorm van het traditionele chalet. De luiken 

bestaan uit houten planken aan elkaar gekoppeld. De 

luiken in het nieuwe ontwerp kunnen opgevouwen 

worden naar de zijkanten van de gevelkozijnen. 

Luiken 
In de traditionele chalet is de stenen potkachel een 

karakteristiek element in de woning, veelal centraal 

gelegen. Echter is dit een statisch onderdeel en is het 

lastig om dit toe te passen in het vernieuwde, open, 

ontwerp. Om eenzelfde soort systeem in het ontwerp 

terug te laten komen is er gekozen voor een lichtere 

variant hiervan zoals een vrijstaande tegelkachel. 

Verwarming 
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De materialisatie van het chalet bestaat voornamelijk 

uit hout. In de volgende lijst is een opsomming 

gemaakt van het materiaalgebruik in het ontwerp, op 

de naastgelegen pagina is hiervan een visualisatie 

- Fundering: i.h.w.g. beton

- Buitenwanden: Naoshima, Lariks gevelplanken Shou 

Sugi Ban (diep verbrand hout)

- Buitenwanden kozijninvulling: Saikade, Lariks 

gevelplanken Shou Sugi Ban (gebrand, geborsteld, 

blank geolied)

- Dragende binnenwanden: CLT panelen, Swiss Pine

- Dragende vloerconstructie: Gelamineerde liggers

ruimtescheidende binnenwanden: HSB-element

- Elementen gevel: Lariks hout, 

- Kozijnen: Lariks hout

- Dak: koper of Zink 

MaterialisatieZwart hout
De gevel van het traditionele chalet krijgt een diepe 

donkere kleur door de weersinvloeden op het materiaal. 

Het ontwerp heeft ook een donkere uitstraling, 

een diepzwarte kleur, verkregen door de houten 

gevelplanken in te branden. Deze techniek is afkomstig 

uit de Japanse traditie om hout te verduurzamen en 

brandveilig te maken. De gevel is van een afstand 

monoliet, van dichtbij is de detaillering en de structuur 

van het verkoolde hout duidelijk zichtbaar.
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Dit is het traditionele Japanse Shou Sugi Ban en het oerproduct 
van Zwarthout. Het hout wordt dosse gezaagd en diep gebrand. 
Het heeft een karakteristieke tekening en glanst prachtig in de 
zon. De wat brosse koollaag vraagt om een specifieke detaillering 
om de invloed van weer en wind te verminderen. Wij adviseren 
dit type niet hoger dan 10 meter boven maaiveld of op open 
terrein, blootgesteld aan veel wind, toe te passen. De koollaag 
geeft enigszins af maar dit is makkelijk afwasbaar met water en 
zeep. Naoshima spoelt niet uit bij regen. De koollaag veroudert in 
de loop der jaren en krijgt een fraai patina. 

(LARIKS)

TYPE

NAOSHIMA
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Axonometrie constructie opbouw

wanden

wanden

Nokbalken

Vloerconstructie

Fundatie
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CLT wanden

CLT         Liggers

Betonnen fundering

Axonometrie materialisatie constructie 
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Gevelopeningen 
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Gevel elementen (balkons en entree)
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In de afstudeerstudio ‘Interactions’ zijn er twee locaties 

vastgesteld voor een ontwerp, Sabbioneta in Italie en 

Bellinzona in Switzeland. De locatie voor dit onderzoek  

komt het beste tot zijn recht in een bergachtig landschap 

in Zwitserland. Bellinzona in de Kanton Ticino is 

hiervoor gekozen. Op een open locatie op 600m van 

een bergwand welke aan de voet van Bellinzona ligt 

is het ontwerp gevisualiseerd. Naast deze locatie kan 

het ontwerp ook op een andere plek staan, zolang dit 

past bij een chalet; in een rustig heuvel- tot bergachtig 

landschap. 

fig.121.	 Map	Zwitserland

LOCATIE
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Bellinzona 

fig.122.	 Map	Ticino fig.123.	 Map	verdeling	houten	en	stenen	bouwmethode
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locatie chalet

Berg: Cima dell’Uomo

Hoogte:2.390 m

Bergketen:Lepontische Alpen

Ontwerplocatie: 600m 
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Bellinzona 
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fig.124.	 Locatie	1:500
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fig.125.	 Model	locatie	overzicht

fig.126.	 Model	locatie	overzicht	chalet	cluster fig.127.	 Model	locatie	detail
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CATALOGUS

V
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Het ontwerp kan gezien worden als een antwoord 

op de onderzoeksvraag. De verschiedenheid van de 

ruimtelijke indeling van het traditionele chalet en 

daarmee ook een vernieuwing van de bouwmethode 

kan gevisualiseerd worden in een kleine catalogus. 

Deze catalogus bestaat uit varianten van een aantal 

basisprincipen, te kennen;

- Stramienmaat (bouwvolume)

- Plattegronden (ruimten en functie)

- Gevelopeningen

- Materialisatie 
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Het bouwvolume kan bepaald worden door varianten 

in stramienmaten. Er zijn vier hoofd varianten 

van de stramienen: de indeling is gebaseerd op de 

plattegronden vanuit het literatuur onderzoek. De 

breedte- en lengte maten kunnen variëren, echter in 

beperkende mate dat het nog wel de hoofdvorm van 

een chalet moet blijven. In de plattegrond een vierkant 

of een verhouding niet meer dan 2:3 en in hoogte een 

maximum van vier bouwlagen. 

De stramienen voor het ontwerp bestaan uit een 

veelvoud van 1,5 meter met in het midden ruimte 

voor de ontsluiting. Met de variatie van deze afmeting 

kan een andere samenstelling van volume worden 

gecreëerd.  

In het ontwerp kan het voorkomen dat een ruimte 

indeling te groot of te klein is, om de ruimte efficiënter 

te kunnen indelen is naast het basis stramien een 

secundair stramien opgesteld. Dit secundaire stramien 

is altijd een halvering van het basis-stramien. Indien 

er een wand op een half stramien staat, moet er wel 

rekening worden gehouden met de onderliggende 

ruimten.

Stramien 1:

Het eerste stramien bestaat uit een opdeling van 6 

hoofdvlakken met daartussen 3 smalle delen voor 

de ontsluiting. De voorste twee vlakken ende twee 

middelste vlakken zijn allen 3x4.5 meter. De achterste 

twee vlakken zijn 3x3 meter. 

Stramienmaten

fig.128.	 Varianten	in	stramienmaten
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Plattegrond
De plattegronden kunnen in zijn totaliteit worden 

opgedeeld in verschillende woon-typologieën. 

Indien de woningtype aangepast wordt, kunnen de 

vloervelden, binnenwanden en gevelindeling verandert 

worden. 

De woning kan heringedeeld worden in de volgende 

typen 

- Gezinswoning 

- Appartementen 

- Woonfunctie met werkruimte/atelier ruimte

De plattegronden bestaan uit een standaard stramien 

waaruit de vloervelden kunnen worden aangepast. 

De plattegronden zijn vrij indeelbaar in de grootte 

van de ruimte en daarmee kan de functie ook worden 

aangepast indien nodig. Om de flexibiliteit van 

de plattegronden te waarborgen zijn er een aantal 

uitgangspunten opgesteld. 

1: Vrij indeelbale ruimte, zowel vloerveld als 

binnenwanden. (Functie en grootte moet aanpasbaar 

zijn)

2: Krachtafdracht via de buitenschil.

3. Bouwmethode verniewen/ vereenvoudigen. 

fig.129.	 Balken	vloerconstructie

3x4.5

3.75x4.5 3x3.75

3x3 3x1.5 4.5x1.5

fig.130.	 Verschillende	varianten	vloervelden

fig.131.	 Verschillende	varianten	vloervelden	(breed	stramienmaat)



141

fig.132.	 Basis	systeem	plattegrond
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Met de vloervelden kunnen verschillende plattegrond- 

indelingen worden gemaakt. De grootte en functie kan 

op verschillende manieren worden ingevuld. In de 

volgende vier voorbeelden zijn een aantal varianten 

weergegeven. Elk voorbeeld bestaat uit een indeling 

van ruimten met daarin een voorbeeld van elementen,  

zoals een keuken en badmeubel. De volgende vier 

voorbeeld varianten zijn schematisch weergegeven:

 1. Gezinswoning

2. Twee appartementen

3. Vier appartementen

4.. Woon en werkruimte. 

fig.133.	 Basis	elementen	eengezinswoning	

Programma
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fig.134.	 Basis	elementen	twee	appartementen	
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fig.135.	 Basis	elementen	vier	appartementen	
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fig.136.	 Basis	elementen	wonen	&	werken
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Gevel openingen
De gevel is een intermediaire zone van de vernieuwde 

binnenruimte en de traditionele verschijningsvorm aan 

de buitengevel.  De gevel geeft in zijn expressie het 

traditionele chalet weer, maar ook een vertaalslag van 

de ruimtelijke verscheidenheid van de binnenruimten. 

Om dit te bereiken zijn er in het ontwerp een aantal 

randvoorwaarden opgesteld voor de gevel.

1: traditionele verschijningsvorm zo veel mogelijk 

behouden.

2: Onderscheid maken tussen de vaste, traditionele 

expressie en de aanpasbare gevel indeling.

3. Eenvoudige en duidelijke manier van indelen en 

constructie. 

De gevel-vlakken in de openingen zijn onderscheidend 

ten opzicht van de vaste gevel indeling.

De grootte van de gevelbekleding is verfijnd, de 

doorsnede maat is in hoogte 1/3 deel van de vaste gevel.

De  positionering van de gevel-bekleding is in eerste 

instantie gelijk aan de vaste gevelbekleding, horizontaal. 

Een uitzondering hierop is de bekleding die in lijn staat 

met de openingen. 
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fig.137.	 Basis	structuur	gevel	

fig.138.	 Vast	kozijn	gevelelement



148

fig.139.	 Isometrie	opbouw	kozijn	elementen

Gevel invulling
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fig.141.	 Invulling	kozijnen	(transparant)

fig.140.	 Basisstructuur	voor	invulkozijnen

fig.142.	 Invulling	kozijnen	(gesloten	&	gevelluiken)
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Varianten Gevel invulling

fig.143.	 Varianten	kozijninvulling	(driedeling)
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fig.144.	 Varianten	kozijninvulling	(enkele	elementen)
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fig.145.	 Voorbeeld	impressie	invulling	gevel
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fig.146.	 Badkamer	elementen

Naast de variatie in bouwvolume, plattegronden en 

gevel kozijnen is er een mogelijkheid in grootte voor  

de basiselementen van de inrichting. De badkamer en 

keuken kunnen variëren in groot voor bijvoorbeeld 

een gezinswoning naar kleinere elementen voor een 

appartement. De sanitaire elementen zijn vervaardigd 

uit Hinoki (Port Orford Cedar) in een gestapelde 

constructie met een penverbinding in de hoeken. 

De keukenelementen kunnen gecombineerd worden 

tot een bepaalde breedte. Het materiaalgebruik van de 

keuken is evenals delen van het chalet vervaardigd uit 

larikshout. 

Elementen interieur
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fig.147.	 Keuken	modules
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TEKENINGEN

VI
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Op de volgende pagina’s is het tekenwerk als 

voorbeeld van de mogelijkheden om de ruimtelijke 

verscheidenheid en bouwmethode weergegeven. De 

plattegronden, doorsneden en gevels zijn schaal 1:100, 

de detaillering is schaal 1:10.

Tekeningen
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TYPE 1:

EENGEZINSWONING
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Kelder 1:100
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Plattegrond 1:100
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Verdieping 1:100
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Dak 1:100
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Voorgevel 1:100
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Rechterzijgevel 1:100
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Achtergevel 1:100
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Linkerzijgevel 1:100
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Doorsnede A-A 1:100
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Doorsnede B-B 1:100
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TYPE 2:

TWEE APPARTEMENTEN
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Plattegrond 1:100
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Verdieping 1:100
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TYPE 3:

WONEN & WERKEN
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Plattegrond 1:100
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Verdieping 1:100



178

DETAILLERING
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Horizontaail 1:5

H-01  kozijninvulling buitenwand

H-02 hoekdetail buitenwand

H-03 binnenwandaansluiting CLT-panelen

Verticaal 1:5

V-01 kozijnaansluiting bovendorpel

V-02 dakaansluiting bakgoot

V-03 dakaansluiting buitenwand

V-04 Nokdetail

V-05  horizontale dakaansluiting

V-06 aansluiting balkon-ligger

V-07 aansluiting balkon

V-08 PRINCIPE detail fundering 1:10
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Detail H-01 kozijninvulling buitenwand 1:10
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Detail H-02 hoekdetail buitenwand 1:10
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Detail H-03 binnenwandaansluiting CLT-panelen 1:10
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Detail V-01 kozijnaansluiting bovendorpel 1:10
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Detail V-02 dakaansluiting bakgoot 1:10
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Detail V-03 dakaansluiting- buitenwand 1:10
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Detail V-04 Nokdetail 1:10
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Detail V-05 horizontale dakaansluiting 1:10
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Detail V-06 aansluiting balkon-ligger 1:10
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Detail V-07 aansluiting balkon 1:10
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Detail V-08 PRINCIPE detail fundering 1:10
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MAQUETTE

V
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Op de volgende pagina’s is een visualisatie van het 

ontwerp weergegeven in een maquette schaal 1:24.

Maquette



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224

CONCLUSIE
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Het afstuderen heeft in het teken gestaan van literatuur 

en architectonisch onderzoek. Dit onderzoek resulteert 

in een mogelijkheid om een traditioneel bouwwerk 

te hanteren met een respectvolle vernieuwing voor 

de periode waarin wij nu leven. Het onderzoek is 

opgedeeld in twee delen; het oorspronkelijke chalet 

en de ontwerpopgave. Het onderzoek leidt tot een 

ontwerp  naar een aanpassing in de ruimtelijke 

verscheidenheid en de bouwmethode voor een chalet. 

Het resultaat van de ontwerpopgave is het antwoord op 

de onderzoeksvragen. 

Uitgangspunt in het uiteindelijke ontwerp is de waarde 

van het traditionele chalet te behouden, hierdoor is er 

een beperkte vorm van verandering mogelijk en zijn 

de ontwerp beslissingen gemaakt met referentie van 

het traditionele chalet uit het literatuur onderzoek en 

casestudies. Om tot deze beslissingen te komen is er 

onderzoek gedaan door middel van literatuuronderzoek 

en casestudies. Om tot een combinatie te komen van de 

waardevolle eigenschappen van het traditionele chalet 

en de hedendaagse aanpak om een woning flexibiliteit 

te geven is een modulair systeem in de vorm van een 

catalogus voor het chalet ontworpen.

Dit ontwerp biedt de mogelijkheid om de relatie met 

de ruimten te veranderen zonder belemmering van 

vaste dragende binnenwanden. Hierdoor is men vrij 

van functie en grootte van de ruimte indeling. De 

verandering in de plattegrond heeft als gevolg dat 

ook de gevelopening mee kunnen of zelfs moeten 

veranderen. Daarnaast is een ander gevolg hierop 

dat de bouwmethode moet worden aangepast om de 

ruimtelijke verscheidenheid te waarborgen. 

Eindconclusie
In het ontwerp komen de kenmerkende elementen 

zoals weergegeven in het traditionele chalet weer terug. 

De elementen als invulling van gevel-openingen, gevel-

luiken, balkons en de indeling van binnenruimten kan 

op verschillende posities binnen de structuur geplaatst 

worden.

Het vernieuwde chalet geeft de mogelijkheid om in de 

plattegrond en de gevel een ruimtelijke verscheidenheid 

toe te kunnen passen. 

Deze methode van flexibiliteit vergt wel een aangepaste 

bouwmethode. De traditionele methode van 

stapelbouw zoals we die kennen in het traditionele 

chalet is in dit systeem niet efficiënt. In het ontwerp 

is de bouwmethode van balken opstapelen vervangen 

door CLT-panelen. Op deze manier maakt het mogelijk 

om grotere overspanningen te overbruggen en 

hierdoor de ruimte open te houden en flexibiliteit van  

binnenwanden is mogelijk. 

Terugkoppelend naar de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen we de 

Zwitserse traditionele chalet architectuur vernieuwen 

in ruimtelijke verscheidenheid en bouwtechniek?’ is 

er in een catalogus de mogelijkheid gecreëerd om 

het chalet een vernieuwing te geven in de ruimtelijke 

verscheidenheid met een bepaalde inkadering. Het 

ontwerp weergeeft een combinatie van het traditionele 

en de behoefte in de hedendaagse levensstijl van de 

woonruimte- zoals een open schakeling van leefruimten 

of een combinatie van werken en wonen in hetzelfde 

bouwvolume.
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Voortbordurend op het karakter en uiterlijke 

verschijningsvorm van  het traditionele chalet is 

er een passend ontwerp voor de hedendaagse tijd. 

Het ontwerp is een balans tussen het behoud en een 

vernieuwing van het chalet. Het warme karakter is 

waarneembaar in het chalet maar ook de eenvoud van 

het ontwerp is zichtbaar. 

Binnen het afstudeeratelier heb ik een duidelijkere visie 

voor mijzelf mogen stellen binnen de architectuur. 

De interesse in het kleine, materiaal en detail van 

een ontwerp staat centraal. Persoonlijke ervaringen 

en fascinaties binnen de architectuur hebben mij 

uiteindelijk geleid naar dit onderzoek. Tijdens deze 

periode heb ik mezelf beter leren kennen in de 

onderwerpen mij liggen of juist niet. Tot slot kijk 

ik uit naar mijn toekomst wat dit brengen zal. Mijn 

leercurve tijdens de studieperiode van jaren neem ik 

vol zelfvertrouwen mee naar de beroepsvorming. Idem 

dito als het chalet, op een goed vervolg!

Reflectie
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