
D E  A R C H I T E C T
Elk bouwproject begint b i j  de ju is te 

archi tect .  Kev in Veenhuizen A rchi tects heef t 
een duide l i jke miss ie : duur zaamheid . Maar 

daarnaast moet het voora l ook mooi z i jn .

Hoe ga je te werk?
‘We beginnen altijd met een 

duurzaamheidsplan. Dat plan 
maken we samen met onze 

 opdrachtgever, zodat we ook weten 
wat de ‘ambitie’ is om het echt duur-

zaam aan te pakken. Soms nemen we 
 geïnteresseerden mee naar de bouwplaats: 

een huis in aanbouw, bijvoorbeeld volledig  
uit hout opgetrokken, spreekt heel erg tot de 

verbeelding. Zo’n duurzaamheidsplan gaat over 
heel veel zaken. Om te beginnen een goede 
 afstemming op klimaatelementen: de zon voor 
energie en warmte, de wind voor ventilatie en de 
regen voor wateropvang en -gebruik. Maar 
 uiteraard gaat het ook over toekomstbestendig-
heid van ruimtes, slimme energiesystemen en 
duurzaam materiaalgebruik.’
 
En als een keuze wel duurzaam, 
maar niet mooi is?
‘Dat raakt de kern van onze visie: wij bouwen 
 altijd duurzaam én mooi. Hierin doen we geen 
concessies. Voor ons zit de schoonheid vaak in een 
natuurlijke verschijningsvorm, bijvoorbeeld 
 zichtbare constructieve structuren, het toepassen 
van de gulden snede in maatverhoudingen en 
 natuurlijke materialen. Als een materiaal niet 
duurzaam is, zoeken we verder naar mogelijk-
heden. We  hebben inmiddels een heel team van 

adviseurs en leveranciers om ons heen. Er gebeurt 
zoveel op het gebied van duurzaamheid dat er ook 
voortdurend nieuwe opties bijkomen.’

Wat vind je het mooist in 
 duurzame bouw?
‘Houtbouw, zonder twijfel. Bouwen in hout is 
 relatief nieuw in Nederland, maar zal zeker in de 
toekomst vaker gaan voorkomen. Hout is een 
 hernieuwbaar materiaal en daardoor Co2 
 neutraal. Als het hout uit een lokaal productiebos 
komt, is het helemaal milieuvriendelijk. Maar er 
is ook voldoende Europees naaldhout, bijvoor-
beeld uit Finland, dat heel geschikt is om te 
 verwerken tot bijvoorbeeld cross laminated timber 
(CLT). Dat wordt ook wel het ‘nieuwe beton’ 
 genoemd.  Bouwen met hout biedt veel ontwerp-
vrijheid en kan de bouwtijd verkorten en daarmee 

kun je bouwkosten besparen. Mensen die in een 
houten huis wonen ontdekken dat het binnen-
klimaat erg aangenaam is door de geur, warme 
uitstraling en uitstekende akoestiek. Hout isoleert 
ook erg goed en is bij de juiste verwerking absoluut 
brandveilig.’
 
Heb je tips voor mensen die extra 
vierkante meters overwegen?
‘Vierkante meters toevoegen aan je huis is heel 
 lucratief: de economische meerwaarde is een 
 veelvoud van de bouwkosten. Zo’n uitbreiding 
moet wel ‘natuurlijk’ opgaan in de omgeving en 
goed aansluiten bij de bestaande bouw, bij de 
 uitstraling van de gevel, de details in de baksteen. 
Soms moet je een beetje extra ruimte onbenut 
laten om tot iets moois te komen. Ons advies is 
 altijd: kies voor kwaliteit, niet alleen kwantiteit.’

Wat brengt de toekomst? 
‘Binnenkort starten we met een blog om onze 
kennis en die van onze bouwpartners op dit 
 gebied te delen met onze opdrachtgevers, veelal 
particulieren die nog niet veel weten over duur-
zaam bouwen. Op die manier laten we zien dat 
 iedereen op zijn eigen manier duurzaam kan  
 bouwen. We bekijken per project wat mogelijk is 
en zullen nooit voor standaardoplossingen kiezen. 
Onze tank met ideeën voor duurzame woning-
ontwerpen zit nog heel vol.’ 

K E V I N  V E E N H U I Z E N

‘Duurzaam bouwen 
moet ook mooi z i jn’

I N S P I R A T I E

O V ER K E V IN V EENHUI Z EN 
Werk Architect die is gespecialiseerd in 

 duurzaam (ver)bouwen.  Kenmerkend Hij 
 begint elk bouwproject met een duurzaam-
heidsplan, waarin slimme energiesystemen 

en duurzaam materiaalgebruik worden 
 opgenomen. Voorwaarde is dat duurzaam ook 

mooi moet zijn.  Toekomst Een blog over 
duurzaam (ver)bouwen. 
KEVINVEENHUIZEN.COM

V l inderdak ; h ier hebben we een 
houten dakconstruct ie met g las 
over een pat io gezet ,  en a l le 
wanden en de v loer ge ïso leerd 
waardoor het een b innenruimte 
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Wester voor t ;  een van de eers te pro jec ten . Het doe l was 
voor deze minder val ide opdrachtgever een s laapkamer met 

Koekoek ; doordat we een moderne koekoek hebben ont worpen werd 
het mogel i jk inpandig een s laapkamer te rea l iseren met dagl icht en 
natuur l i jke vent i la t ie .  Hierdoor heef t de woonkamer de vo l led ige 
breedte van de achtergevel met toegang naar de tu in .
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