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Een grote droom van Pieter van den Brandeler was om zijn eigen woning te bouwen. In het 

Gelderse dorp Velp kocht hij een hectare bos, liet dode bomen uit de regio die gekapt moesten 

worden tot planken zagen en kocht Accoya voor de buitengevel en strobalen voor isolatie. Het 

resultaat is een elegante houten woning met een prachtig uitzicht op een grote bosvijver.
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De houten woning staat op palen, zodat regenwater er onderdoor 

van de helling naar de vijver kan stromen. De kolommen van 40 x 

40 cm zijn in de grond van beton gaan daarboven over in eiken. 
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In zijn monumentale herenhuis in Leiden had oud-piloot 

Pieter van den Brandeler al heel wat kluswerkzaamheden 

verricht. Na zijn pensioen wilde hij graag terug naar zijn 

geboortestreek en besloot samen met zijn vrouw Leonie 

in het Gelderse Velp een stuk grond te kopen om daar zelf 

hun eigen woning te bouwen. Het werd een bosperceel 

met vele boomsoorten – een arboretum – aan de Arnhem-

sestraatweg met middenin een grote vijver. ‘We hebben 

deze grond gekocht van een aannemer. Toevallig heeft 

mijn oom hier tegenover gewoond en liet in dit bosje ooit 

een klein stenen huis bouwen. Daarin hebben wij tijdens 

de aanvraag van de vergunningen en de uiteindelijke 

bouw maar liefst zeven jaar gewoond. Alles duurde lan-

ger dan we hadden verwacht. Er moesten allerlei onder-

zoeken gebeuren, wat enkele rapporten heeft opgeleverd 

van in totaal 386 pagina’s. En de sparrenbomen, die mijn 

oom in 1957 had geplant, mochten we pas kappen toen 

een aantal daarvan door een storm op de weg waren ge-

vallen.’

Twee schoenendozen Die zeven jaar werden nuttig 

besteed. Omdat het echtpaar een compleet houten wo-

ning wilde, kocht Van den Brandeler bomen op die toch al 

geveld werden op landgoederen in de omgeving en in 

Burgers Zoo. Deze liet hij, evenals de sparren die plaats 

moesten maken voor het nieuwe onderkomen, tot plan-

ken zagen om die vervolgens te laten drogen. En er was 

tijd genoeg om goed na te denken over het ontwerp voor 

de woning, die tegen de helling tussen de weg en de oe-

ver van de bosvijver zou worden gebouwd. Diverse idee-

ën op papier en uitgewerkt in maquettes leidden uitein-

delijk tot een relatief eenvoudig concept. Van den 

Brandeler vergelijkt het met twee schoenendozen in een 

L-vorm bovenop elkaar. De korte poot begint als bovenste 

etage vlakbij en haaks op de weg. De lange poot ligt lager 

en loopt als begane grond parallel aan de straat. ‘Eerst 

hadden we gedacht aan een hoek van 45 graden tussen de 

De woning bestaat uit twee doosvormige volumes: De korte poot (17,5 x 12,5 m) staat haaks op de weg rechtsboven. Haaks daarop ligt de lange poot (20 x 12 m) 

eronder, met een gevel direct aan de vijver (links). 

De gevel aan de vijver biedt ruim uitzicht op de waterpartij. Via 

een waterspuwer loopt regenwater direct in de vijver.

Op de 170 kilo zware voordeur zitten, evenals op de buitendeur van de bovenste etage, stelen van gebruikte pikhouwelen als handvatten.
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boven- en benedenverdieping, maar dan zou vanaf de 

weg het zicht op de vijver verdwijnen. Nu kijk je over de 

benedenetage heen.’

Strobalen Zijn vrouw vertelt dat zij regelmatig naar wo-

ningbouwprogramma’s kijkt op de BBC. Daar zag ze en-

kele keren dat strobalen worden gebruikt als isolatiemate-

riaal. Naast hout wilde het echtpaar graag ook dit 

natuurlijke materiaal toepassen. Met hun plan gingen ze 

op zoek naar een architect en kwamen uit bij Sander Gie-

sen van Giesen Architectuur & Partners in Doetinchem, 

een bureau dat ervaring heeft met hout- en strobouw. De 

architect vond het een mooi initiatief en had er geen 

moeite mee dat zijn opdrachtgevers al een uitgebreid ont-

werp hadden klaarliggen. Giesen werkte het plan verder 

uit in gedetailleerde tekeningen, maakte constructief 

waar nodig aanpassingen en diende de aanvraag in bij de 

gemeente. Uiteindelijk leidde dit tot toestemming om te 

bouwen. Van den Brandeler: ‘Via werkspot ben ik op 

zoek gegaan naar vakmensen om mij te helpen. Ook 

vrienden waren bereid mee te doen. Ik was de aannemer 

en iedereen kreeg een salaris. We hebben anderhalf jaar 

gebouwd, soms weken lang tot elf uur ’s avonds. Ik was 

blij toen het voorbij was. Ik ben tien kilo afgevallen.’

Houtskelet op kolommen Bijzonder is dat de houten 

woning op palen staat, zodat regenwater onderdoor naar 

de achterliggende vijver kan stromen. Het gebouw steunt 

op kolommen met een omvang van 40 x 40 cm die in de 

In zijn monumentale herenhuis in Leiden had oud-piloot 

Pieter van den Brandeler al heel wat kluswerkzaamheden 

verricht. Na zijn pensioen wilde hij graag terug naar zijn 

geboortestreek en besloot samen met zijn vrouw Leonie 

in het Gelderse Velp een stuk grond te kopen om daar zelf 

hun eigen woning te bouwen. Het werd een bosperceel 

met vele boomsoorten – een arboretum – aan de Arnhem-

sestraatweg met middenin een grote vijver. ‘We hebben 

deze grond gekocht van een aannemer. Toevallig heeft 

mijn oom hier tegenover gewoond en liet in dit bosje ooit 

een klein stenen huis bouwen. Daarin hebben wij tijdens 

de aanvraag van de vergunningen en de uiteindelijke 

bouw maar liefst zeven jaar gewoond. Alles duurde lan-

ger dan we hadden verwacht. Er moesten allerlei onder-

zoeken gebeuren, wat enkele rapporten heeft opgeleverd 

van in totaal 386 pagina’s. En de sparrenbomen, die mijn 

oom in 1957 had geplant, mochten we pas kappen toen 

een aantal daarvan door een storm op de weg waren ge-

vallen.’

Twee schoenendozen Die zeven jaar werden nuttig 

besteed. Omdat het echtpaar een compleet houten wo-

ning wilde, kocht Van den Brandeler bomen op die toch al 

geveld werden op landgoederen in de omgeving en in 

Burgers Zoo. Deze liet hij, evenals de sparren die plaats 

moesten maken voor het nieuwe onderkomen, tot plan-

ken zagen om die vervolgens te laten drogen. En er was 

tijd genoeg om goed na te denken over het ontwerp voor 

de woning, die tegen de helling tussen de weg en de oe-

ver van de bosvijver zou worden gebouwd. Diverse idee-

ën op papier en uitgewerkt in maquettes leidden uitein-

delijk tot een relatief eenvoudig concept. Van den 

Brandeler vergelijkt het met twee schoenendozen in een 

L-vorm bovenop elkaar. De korte poot begint als bovenste 

etage vlakbij en haaks op de weg. De lange poot ligt lager 

en loopt als begane grond parallel aan de straat. ‘Eerst 

hadden we gedacht aan een hoek van 45 graden tussen de 

T u S S E N  d E  E I k E N  k O L O m m E N  E N  d E  d A A R O p 

 S T E u N E N d E  d O u G L A S  L I G G E R S  I S  h E T  

h O u T S k E L E T  G E B O u W d  ■■■

De woning bestaat uit twee doosvormige volumes: De korte poot (17,5 x 12,5 m) staat haaks op de weg rechtsboven. Haaks daarop ligt de lange poot (20 x 12 m) 

eronder, met een gevel direct aan de vijver (links). 

De gevel aan de vijver biedt ruim uitzicht op de waterpartij. Via 

een waterspuwer loopt regenwater direct in de vijver.

De vloeren op de begane grond zijn gemaakt van de planken 

van de sparren uit het eigen bos.

Op de 170 kilo zware voordeur zitten, evenals op de buitendeur van de bovenste etage, stelen van gebruikte pikhouwelen als handvatten.
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grond van beton zijn en iets daarboven overgaan in eiken. 

De betonnen gedeelten zijn grotendeels ingegraven om-

dat heien de waterdichte leemlaag zou verstoren en daar-

mee de waterhuishouding van de vijver. Tussen de eiken 

kolommen en de daarop steunende douglas liggers is het 

houtskelet gebouwd. Alle vloeren, wanden en daken zijn 

gevuld met 40 cm brede strobalen. De buitengevels be-

staan uit verticaal aangebrachte Accoya latten met een 

breedte van 15 cm. De wanden aan de binnenzijden zijn 

afgewerkt met Original Greenbuild Board (OGB) met 

daarop leemverf of brede planken van eiken of linde. De 

vloeren in de slaapkamer, badkamer en woonkamer op de 

begane grond zijn gemaakt van de planken van de sparren 

uit het eigen bos en de vloeren van de keuken, twee 

slaapkamers en een badkamer op de eerste etage van 

steenschotten. ‘Die steenschotten zaten nog vol met ce-

ment. Met de hogedrukspuit hebben we die schoonge-

maakt en daarna met zonnebloemolie ingesmeerd,’ ver-

telt Leonie van den Brandeler.

Houtkrimp Elke deur in de woning is gemaakt van mas-

sief eiken planken die Van den Brandeler telkens met vier 

horizontale balkjes in gevreesde sleuven met elkaar heeft 

verbonden. Hij laat aan de zijkant van enkele deuren zien 

dat ze flink zijn kromgetrokken. ‘Die eiken planken krim-

pen natuurlijk in de breedte, terwijl de balkjes dat in de 

lengterichting niet doen. Daar heb ik me op verkeken. Ik 

tik de verlijmde balkjes nu overal met een grote beitel los, 

waarna de deuren weer langzaamaan rechttrekken. Daar-

na plaats ik de balkjes terug.’ Dat ondanks de droogperio-

de hout nog flink kan krimpen, merkte hij ook aan de 

wand tussen de woon- en de slaapkamer. Met spanban-

den heeft hij de eiken planken weer bij elkaar getrokken 

en de ontstane ruimte opgevuld met een plankje van 12 

cm breed. De 170 kilo zware voordeur – een sandwich van 

eiken aan de buitenkant en populier aan de binnenzijde 

met daartussen houtvezel – laat gelukkig geen krimpspo-

ren zien. Op deze deur zitten, evenals op de buitendeur 

van de bovenste etage, twee bijzondere handvatten. Dit 

zijn stelen van gebruikte pikhouwelen, waarvan Van den 

Brandeler er 225 voor een totaalbedrag van 50 euro op de 

kop tikte tijdens een veiling.

Locatie: Arnhemsestraatweg, Velp. Opdrachtgever, ontwerp en aannemer: Leonie en Pieter van den Brandeler. 

Architect: Giesen Architectuur & Partners, Doetinchem, giesen.nl. Houtleveranciers: Accoya gevelhout,  

Boogaerdt Hout, Krimpen aan de Lek, boogaerdt.nl; Accoya openslaande kozijnen, Timmerfabriek Bolder, Didam, 

timmerfabriekbolder.nl; Accoya kozijnen, timmerman Henk Willemsen, Elst; houtskelet, Woodteq houtconstruc-

ties, Holten, woordteq.nl; eiken, linde, populier, fijnspar en douglas uit eigen bos en van lokale oogsten. Bruto 

vloeroppervlakte: 450 m2. Opgeleverd: september 2018. Bouwkosten: vergelijkbaar met traditionele bouw.

140 stelen van pikhouwelen zijn gebruikt als stijlen voor de stalen trap en de 

balustrade in de hal.

In de vide boven de trap hangt een vierkant houten frame waarop een koepel van glas-in-lood rust, afkomstig van een voormalige Joodse school in Amsterdam.

De vloeren van de keuken, slaap- en badkamers op de eerste etage zijn bekleed 

met steenschotten.

Elke deur in de woning is gemaakt van massief eiken planken die Van den Brandeler 

telkens met vier horizontale balkjes in gevreesde sleuven met elkaar heeft verbonden.
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Trapstelen Verder heeft hij 140 stelen gebruikt als stij-

len voor de trap in de hal. De hal bevindt zich in de ruime 

kamer waar in het midden een houtkachel staat. Deze 

verwarmt samen met de ingezogen lucht van onder het 

dak – deze lucht wordt via het dak van vrij liggende stalen 

damwandprofielen opgewarmd door de zon – de hele 

woning. De 54 zonnepanelen leveren de benodigde elek-

triciteit. Van de stalen trap met houten treden, leuning en 

stijlen/stelen loopt de balustrade door rondom het trap-

gat op de bovenetage. Aan het plafond hangt in het trap-

gat aan kettingen een vierkant houten frame waarop een 

koepel van glas-in-lood rust. Deze is van een voormalige 

Joodse school in Amsterdam. Boven de koepel is het dak 

van transparant kunststof, zodat het pronkstuk mooi 

wordt belicht. Het daglicht valt overigens overal rijkelijk 

naar binnen dankzij de grote Accoya kozijnen. Op de be-

gane grond bestaat zelfs de hele achterwand van vloer tot 

plafond uit Accoya kozijnen en deuren, waardoor er van-

uit de woonkamer en de slaapkamer mooi uitzicht is op de 

enorme waterpartij achter het huis. Tijdens een korte re-

genbui wijst Leonie van den Brandeler naar een straal wa-

ter die vanaf het dak in de vijver stroomt. Aan de uiteinden 

van beide daken – die van de bovenste etage loopt 5 gra-

den af naar het oosten en die van de benedenverdieping 5 

graden naar het zuiden – zitten spuwers omhuld met 

hout. De ene loost het water in een groot reservoir, de an-

dere in de vijver. ‘Als het stevig regent levert dat een 

prachtig schouwspel op waarvan we telkens volop genie-

ten.’   •

J O h N  E k k E L B O O m

grond van beton zijn en iets daarboven overgaan in eiken. 

De betonnen gedeelten zijn grotendeels ingegraven om-

dat heien de waterdichte leemlaag zou verstoren en daar-

mee de waterhuishouding van de vijver. Tussen de eiken 

kolommen en de daarop steunende douglas liggers is het 

houtskelet gebouwd. Alle vloeren, wanden en daken zijn 

gevuld met 40 cm brede strobalen. De buitengevels be-

staan uit verticaal aangebrachte Accoya latten met een 

breedte van 15 cm. De wanden aan de binnenzijden zijn 

afgewerkt met Original Greenbuild Board (OGB) met 

daarop leemverf of brede planken van eiken of linde. De 

vloeren in de slaapkamer, badkamer en woonkamer op de 

begane grond zijn gemaakt van de planken van de sparren 

uit het eigen bos en de vloeren van de keuken, twee 

slaapkamers en een badkamer op de eerste etage van 

steenschotten. ‘Die steenschotten zaten nog vol met ce-

ment. Met de hogedrukspuit hebben we die schoonge-

maakt en daarna met zonnebloemolie ingesmeerd,’ ver-

telt Leonie van den Brandeler.

Houtkrimp Elke deur in de woning is gemaakt van mas-

sief eiken planken die Van den Brandeler telkens met vier 

horizontale balkjes in gevreesde sleuven met elkaar heeft 

verbonden. Hij laat aan de zijkant van enkele deuren zien 

dat ze flink zijn kromgetrokken. ‘Die eiken planken krim-

pen natuurlijk in de breedte, terwijl de balkjes dat in de 

lengterichting niet doen. Daar heb ik me op verkeken. Ik 

tik de verlijmde balkjes nu overal met een grote beitel los, 

waarna de deuren weer langzaamaan rechttrekken. Daar-

na plaats ik de balkjes terug.’ Dat ondanks de droogperio-

de hout nog flink kan krimpen, merkte hij ook aan de 

wand tussen de woon- en de slaapkamer. Met spanban-

den heeft hij de eiken planken weer bij elkaar getrokken 

en de ontstane ruimte opgevuld met een plankje van 12 

cm breed. De 170 kilo zware voordeur – een sandwich van 

eiken aan de buitenkant en populier aan de binnenzijde 

met daartussen houtvezel – laat gelukkig geen krimpspo-

ren zien. Op deze deur zitten, evenals op de buitendeur 

van de bovenste etage, twee bijzondere handvatten. Dit 

zijn stelen van gebruikte pikhouwelen, waarvan Van den 

Brandeler er 225 voor een totaalbedrag van 50 euro op de 

kop tikte tijdens een veiling.

Locatie: Arnhemsestraatweg, Velp. Opdrachtgever, ontwerp en aannemer: Leonie en Pieter van den Brandeler. 

Architect: Giesen Architectuur & Partners, Doetinchem, giesen.nl. Houtleveranciers: Accoya gevelhout, 

Boogaerdt Hout, Krimpen aan de Lek, boogaerdt.nl; Accoya openslaande kozijnen, Timmerfabriek Bolder, Didam, 

timmerfabriekbolder.nl; Accoya kozijnen, timmerman Henk Willemsen, Elst; houtskelet, Woodteq houtconstruc-

ties, Holten, woordteq.nl; eiken, linde, populier, fijnspar en douglas uit eigen bos en van lokale oogsten. Bruto 

vloeroppervlakte: 450 m2. Opgeleverd: september 2018. Bouwkosten: vergelijkbaar met traditionele bouw.

140 stelen van pikhouwelen zijn gebruikt als stijlen voor de stalen trap en de 

balustrade in de hal.

In de vide boven de trap hangt een vierkant houten frame waarop een koepel van glas-in-lood rust, afkomstig van een voormalige Joodse school in Amsterdam.

Elke deur in de woning is gemaakt van massief eiken planken die Van den Brandeler 

telkens met vier horizontale balkjes in gevreesde sleuven met elkaar heeft verbonden.

Dwarsdoorsnede met links de straatkant, rechts de vijverkant. 

Langsdoorsnede kijkend naar de vijvergevel.
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