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De schuurwoning Barnsteen staat in de special Bouwen met Hout #2 van Kavel en
Huis. In dit artikel vertellen architect Inka van Uem van Studio Inka en onze collega
Willem Hendrik van Randwijk van Dijkhof Wonen over één van de meest duurzame
woningen van Dijkhof Wonen.
De Barnsteen is een woning van hout met een zichtbare constructie van houten
spanten en wanden van houtskeletbouw. Ook bij de verdere materiaalkeuze is
gekeken naar de impact op het milieu en het creëren van een gezond binnenklimaat
van de woning. Woningtype Barnsteen is verkrijgbaar in drie verschillende gevels en
drie verschillende plattegrondindelingen voor de begane grond en de verdieping.

Nieuwbouw Saffier in Laren
In Laren is de bouw van woningtype Saffier volop bezig. Eind januari zijn we
begonnen met de bouw. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en is er begonnen
met het metselwerk van de gevels. Hierna kan gestart worden met het keimen.
Keimen is een schildertechniek waarbij met speciale keimverf wordt gewerkt. De
verf biedt naast een mooie uitstraling van het huis ook bescherming tegen UVstraling, wat verkleuring van de verf tegengaat. Bovendien kent het een hoge
waterdampdoorlaatbaarheid, waardoor vocht ongehinderd kan verdampen. Deze
eigenschappen zorgen voor weinig onderhoud aan de gevels.

Moodboards interieurpakketten
Bij Dijkhof Wonen zorgen wij niet alleen voor de buitenkant van uw woning, maar
ook de binnenkant vinden wij net zo belangrijk. Daarom werken wij ook samen met
drie binnenhuisarchitecten en -stylisten. Zij hebben voor u alvast een voorselectie
gedaan, zodat u kunt kiezen voor een woonstijl die bij u past. De moodboards
geven de stijl, sfeer, kleuren en materialen van de afwerkingspakketten weer.
Zit uw woonstijl er niet tussen? Laat het ons weten, dan kunnen we in een
persoonlijk adviesgesprek afstemmen welke woonsfeer u wel als gegoten zit.

Nieuwbouw
Smaragd in Niftrik
In Niftrik zullen we binnenkort
starten met de nieuwbouw van
woningtype Smaragd. De
opdrachtgevers hebben gekozen
voor de landelijke uitvoering.
Achter de woning wordt door
Geldersche Houtbouw een
bijpassend bijgebouw gebouwd.

Van 8 t/m 10 oktober 2021 staan wij op de beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs Utrecht
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u inspiratie@dijkhofwonen.nl toe aan uw adresboek.

