
■ Grootste assortiment houtbouw systemen van Europa

■ Revolutionair bouwsysteem: 

	 Houtskeletbouw met de uitstraling van een houtstapelbouw woning

wish it, dream it, do it
Loghomes Nederland is uw HOUTKOMPAS

■ www.houtkompas.nl



U loopt uw woning binnen en ruikt de geur van de 

natuur, de temperatuur is aangenaam en het geheel 

straalt warmte en geborgenheid uit. De Loghomes 

zijn een lust voor het oog en een genot om in te 

wonen.  Als u voor dit type woning kiest dan maakt u 

de keuze voor een leven in een natuurlijke, gezonde 

omgeving, tegen een concurrerende prijs. 

Loghomes Nederland is uw houtkompas als 

u een houten woning wilt realiseren.

Met onze jarenlange ervaring in Europa, Canada en 

Amerika in de houtbouw kunnen wij u goed advise-

ren op het gebied van bouwsysteem en houtsoort, 

welke het beste bij uw project passen. Met trots mo-

gen wij zeggen dat wij het grootste assortiment aan 

houtbouw systemen in Europa aanbieden.

Bij ons staan kwaliteit en klant tevredenheid 

op nummer 1.

Elk bouwsysteem heeft zijn eigen eigenschappen. Be-

langrijk is dat u goed overweegt welk bouwsysteem 

het beste bij u past. Wij geven u graag vrijblijvend 

advies en voorlichting over voor- en nadelen zijn van 

al deze verschillende bouwsystemen en over hetgeen 

waar u allemaal rekening mee moet houden als u 

met hout wilt gaan bouwen. 

Wij adviseren bijvoorbeeld om een groot dak over-

stek te nemen (60 cm of groter). Hierdoor worden 

de wanden van de woning beschermd tegen de re-

gen en zo heeft u dus minder snel natte wanden.

Ook adviseren wij de onderkant van de houten woning 

minimaal 30 cm boven het maaiveld te laten beginnen. 

Hierdoor heeft u minder last van opspattende regen 

tegen de onderkant van de woning. Deze twee ad-

viezen kunnen u al duizenden euro’s schelen in de 

aanschaf van uw houten woning omdat uw woning 

zo beter beschermd is tegen weersinvloeden.  Houd 

u zich aan deze twee stelregels dan kunt u bijvoor-

beeld voor een goedkopere houtsoort kiezen. Ook 

zorgen deze stelregels ervoor dat de woning minder 

vaak behandeld moet worden, dan een woning die 

constant vrijgesteld wordt aan weersinvloeden.

Dit zijn nog maar twee van de vele adviezen die wij 

graag met u bespreken voordat er een ontwerp ge-

maakt wordt.

Onze systemen zijn afkomstig uit:

Roemenië, Finland, Letland, Estland, Duitsland, Canada 

en Amerika.

De houtsoorten waarmee wij voornamelijk werken 

zijn:  vuren, grenen, lariks, douglas, kelo, meranti, ban-

kirai, white cedar, western red cedar.

Loghomes Nederland specialiseert zich in het bou-

wen van onder meer: 

•	 Woonhuizen;

•	 Recreatiewoningen;

•	 Recreatieparken;
•	 Tuinhuizen	en	garages;

•	 Loodsen	en	stallen.

Stelt u zich eens voor...

Geïsoleerde logs

Timber	frameHoutskeletbouw

Geïsoleerde voorzetwand

Keuze uit het grootste assortiment bouwsystemen van Europa

Logsiding (halfronde beplanking)

Massieve ronde logs Handbewerkte logsGelamineerde logs



Met trots mogen wij ons nieuwste revolutionaire 

logsiding systeem presenteren. Na jaren van onder-

zoek en ontwikkeling is het zover. Dit systeem is een 

doorbraak in de woningbouw van Europa.

Logsiding met massieve hoeken:

•	 De uitstraling van een loghome en de stevig-

heid, voordelen en goedkope bouwwijze van een 

houtskeletbouw	woning.;

•	 Een combinatie van houtskeletbouw en houtsta-

pelbouw;

•	 De wanden worden geheel voorgefabriceerd in 

de	fabriek;

•	 In	enkele	dagen	opgebouwd	op	locatie;

•	 De buitenwanden worden afgewerkt met logsi-

ding;

•	 Op de hoeken worden massieve logs geplaatst, 

die overlopen in de logsiding.

De binnenkant kan afgewerkt worden met dezelfde 

logsiding die aan de buitenkant gebruikt wordt. Hier-

door creëert u de natuurlijke uitstraling van een 

houtstapelbouw woning en heeft u de positieve ei-

genschappen van een houtskelet woning. Het is ook 

mogelijk om de binnenwanden met rechte beplanking 

of met gips af te werken. Mocht er in de toekomst 

iets gebeuren, zoals beschadiging met een of meerdere 

logs aan de buitenkant, is het heel makkelijk om deze 

te vervangen.

Ook is het mogelijk dat u na 25 jaren bijvoorbeeld de 

gehele woning een andere uitstraling geeft. Zo kunt 

u dus op een goedkope manier de logsiding aan de 

buitenkant vervangen met een ander model of andere 

materiaalkeuze. Dit is een extra optie aan de woning 

als u deze in de verre toekomst wilt aanpassen met 

een aanbouw of een nieuwe uitstraling wilt geven.

De grootste voordelen van dit bouwsysteem:

•	 Goedkope manier van bouwen

•	 Zeer korte bouwtijd

•	 Hoogst mogelijke isolatie die wenselijk is.

•	 Veel minder kans op scheuren.

•	 Meer mogelijkheden voor aanpassingen in de 

toekomst.

Om een rustieke uitstraling te creëren kunnen we als 

extra optie de logsiding bewerken met een schilmes. 

Ook is het mogelijk om tussen de logsiding beplan-

king van ongeveer 3 à 4 cm breed te plaatsen die 

later afgevoegd wordt met een speciale pasta. Zo 

creëert u de uitstraling van een hele oude houtsta-

pelbouw woning. Ook voor de hoeken hebben we 

verschillende hoekoplossingen: Swedish cope, But 

and pass en Straight log.

Revolutionair Logsiding systeem met massieve hoeken

voor na



De horizontale logs constructie is één van de oudste 

bouwmethoden die gebruikt wordt over de gehele 

wereld. De logs kunnen handmatig gemaakt worden 

maar ook machinaal. Om een loghome te ontwer-

pen moet u kennis hebben van deze bouwmethode.  

U moet bijvoorbeeld weten dat binnen twee jaar na 

de bouw van het huis de logs acclimatiseren en daar-

door gestaag zakken. Dit kan ongeveer 1 à 2 procent 

zijn van de totale hoogte van de woning. Dit is afhan-

kelijk	van	het	soort	hout,	het	profiel	en	het	gebruik	

van massieve of gelamineerde logs. 

Dit zijn belangrijke gegevens met betrekking tot de 

eerste fase van het ontwerpen van het huis. Denk 

bijvoorbeeld aan de dakconstructie van de woning: 

deze dakconstructie moet mee kunnen zakken met 

de muren. De dakconstructie moet dus kunnen 

scharnieren en mee kunnen zakken door middel van 

glij-ankers.

Boven de ramen en deuren moet extra ruimte open-

gelaten worden zodat de woning kan zakken en geen 

spanning creëert op de ramen en deuren. De deuren 

en ramen moeten dus ook gestaag met de woning 

mee zakken. 

Erg belangrijk is het voor de woning dat al het hout 

gedroogd word tot een bepaalde vochtigheids graad. 

Hoe minder vocht er in de logs zit hoe minder de 

woning zal werken. 

Ronde massieve logs kunnen worden geleverd met 

een doorsnede van 12 tot en met 40 cm. Logs van 16 

en 18 cm doorsnede worden het meest gebruikt voor 

niet permanent bewoonbare objecten. Logs van 18, 

20 en 22 cm doorsnede worden het meest gebruikt 

voor objecten die permanent bewoond worden.

Ronde logs hebben als kenmerk dat ze scheuren. Een 

boomstam zet uit en krimpt bij verschil van tempera-

tuur en verschil van luchtvochtigheid. Hierdoor ont-

staat er spanning in de kern van de stam en dat heeft 

scheurvorming tot gevolg. Dit is een natuurlijk ver-

schijnsel dat bij deze bouw past. Veel mensen vinden 

dit dus een mooi kenmerk aan een houtstapelbouw 

woning. Is dit een eigenschap die u niet mooi vindt 

aan houtbouw, dan stappen we vaak over naar ge-

lamineerde stammen of het revolutionaire Logsiding 

systeem met massieve hoeken.

Houtstapelbouw Ronde massieve logs



In 1978 werd er een methode ontwikkeld waarmee 

een blijvend nauwkeurig passende en trekvrije balk 

werd bereikt. Deze gelamineerde stammen hebben 

het voordeel dat ze minder werken en dus ook min-

der snel scheuren. Ook buigen en splijten ze stukken 

minder doordat er meerdere houten delen tegen 

elkaar gelijmd zijn, het zg. gelamineerde logsysteem. 

Ook kunnen deze gelamineerde stammen meer 

krachten verdragen dan een massieve stam. Daarom 

ziet u vaker in dakconstructies dat de draagbalken 

gelamineerd zijn.

Gelamineerde logs hebben als voordeel dat het hout 

nauwelijks zakt of scheurt, dit in tegenstelling tot de 

ronde en rechthoekige logs. Vooral in het vochtige 

klimaat van Nederland is dit een groot voordeel. De 

kosten van gelamineerde logs zijn wel aanzienlijk hoger. 

Rechthoekige massieve logs
Rechthoekige logs 

hebben een 

minder robuuste 

uitstraling als de 

ronde logs. Deze 

rechte stammen 

creëren een strakke 

en rustige uitstraling. 

Deze logs kunnen worden 

geleverd met een breedte van 

4 cm tot 30 cm. 

Bij rechthoekige massieve logs 

scheurt het hout minder als bij ronde 

massieve logs. Dit komt doordat deze uit 

een dikkere stam worden gezaagd. 

Tijdens	deze	bewerking	verliest	de	stam	al	een	deel	

van  zijn spanning. Dit betekent wel dat er meer zaag 

verlies is bij rechte massieve stammen dan bij ronde 

massieve stammen. Hoe dunner de stam, hoe minder 

kans op scheurvorming.

Ook word vaak gekozen voor houtstapelbouw aan 

de buitenkant en een voozetwand van houtskelet 

aan de binnenkant. Dit verhoogt de isolatiewaarde 

en gaat scheurvorming en zakking zo veel mogelijk 

tegen. De binnenmuren blijven bij deze bouwwijze 

wel gewoon massief en enkelwandig.

Gelamineerde logs



Dit is de oudste bouwmethode op het gebied van 

houtbouw. De logs worden allemaal geschild met be-

hulp van een schilmes of motorzaag. Dit geeft een 

rustieke uitstraling aan het geheel. De verbindingen 

worden handmatig afgeschreven. Met behulp van een 

motorzaag wordt deze verbinding met precisie uit-

gezaagd.

Elke stam heeft een andere diameter. Deze diameters 

kunnen oplopen tot 40 cm doorsnede. Ook bij deze 

bouwwijze zijn weer tal van verschillende bouwme-

thodes mogelijk. Graag bekijken wij met u wat de 

beste bouwmethode voor uw project is.

Vaak geeft het bouwbesluit van de gemeente aan dat 

u dubbelwandig moet bouwen, zodat de juiste RC 

waarde wordt behaald.

Hout heeft een uitstekende isolerende werking. Maar 

volgens het Nederlandse bouwbesluit is deze RC 

waarde niet voldoende voor een woning. Dit is en 

blijft een discussiepunt bij uw bouwaanvraag.

Wat wij dan aanraden is om de RC waarde van de 

vloer, dak en ramen zo hoog mogelijk te nemen en 

een optimaal verwarmingssysteem voor uw woning 

te nemen zodat de gemiddelde RC waarde van u 

woning hoog genoeg is om een bouwvergunning te 

krijgen. Stemt de gemeente hier niet in toe dan moe-

ten we gaan voor de optie dubbelwandig bouwen of 

voor een houtskeletbouw met eventueel het revolu-

tionaire logsiding systeem.

Het is ook mogelijk een houtstapelbouw woning 

dubbelwandig te bouwen. Dan krijg je een extra 

wand van gestapelde logs rondom de woning.

Hand bewerkte logs Isoleren



Gelamineerde balken, waarin de isolatie reeds in de 

kern	verwerkt	is,	zorgen	ervoor	dat	u	profiteert	van	

een snelle bouw met een zeer hoge isolatiewaarde. 

Tevens	geeft	het	hout	geeft	de	woning	meteen	een	

warm karakter.

Geïsoleerde logs & prefab bouwen Jan des Bouvrie
Speelse lijnen, moderne combinaties van grijstinten 

en lichtinval kenmerken de unieke ontwerpen van 

Jan des Bouvrie. Loghomes Nederland is uw partner 

als het gaat om het realiseren van uw eigen houten 

droomwoning volgens Jan des Bouvrie-ontwerp.



Bij houtskeletbouw wordt de gehele woning voor-

gefabriceerd in de fabriek. Als de wanden arriveren 

op de bouwlocatie kunnen we het gehele skelet in 

enkele dagen opzetten en is uw woning binnen en-

kele dagen al waterdicht en klaar om afgewerkt te 

worden.  Voor de afwerking van de binnen en buiten 

muren zijn wel meer dan 100 verschillende mogelijk-

heden. Dus er is keuze genoeg.

Het is ook mogelijk om de houtskeletbouw aan de 

buitenkant te stukadoren of rondom uw houtskelet-

bouw een stenen muur te metselen. Hierdoor krijgt 

de woning de uitstraling van een traditionele bouw, 

maar met de voordelen van een houtstapelbouw. Elk 

soort gevelbekleding heeft zijn eigen eigenschappen. 

Het is dus belangrijk dat we een praatschets maken 

waarbij we goed bekijken welke gevelbekleding het 

meest geschikt is voor uw project.

Bekledingsmateriaal buitenzijde 

•	 Rechte of ronde beplanking

•	 Schaaldelen

•	 Stenen of steenstrips

•	 Stukadoorwerk

Houtskeletbouw



Omdat er zoveel verschillende bouwsystemen zijn, is 

het belangrijk om goed te bekijken wat al uw wensen 

zijn, wat uw persoonlijke eigenschappen zijn en wat 

het bouwbesluit van de gemeente aangeeft voor het 

te bebouwen perceel en hoe het kavel is gesitueerd.

Het is dus erg belangrijk dat wij deze factoren goed 

samen bekijken voordat we met een ontwerp begin-

nen. Als wij u goed op de hoogte gesteld hebben van 

alle voor en nadelen van alle bouwsystemen kunnen 

we verschillende woningen bekijken om een impres-

sie te krijgen waar uw ontwerp allemaal aan moet 

voldoen.

Woonhuizen



De tuinhuizen, garages en paardenstallen die wij ma-

ken kunnen met dezelfde bouwsystemen gebouwd 

worden als de woonhuizen. Wel is het belangrijk 

dat aan alle wensen en eisen van het te bouwen 

object wordt voldaan. Een tuinhuis dat alleen voor 

opslag gebruikt wordt hoeft lang niet zo goed ge-

isoleerd te worden dan een tuinhuis dat eventueel 

ook als gastenverblijf of kantoor gebruikt gaat wor-

den. Ook zal de binnen-afwerking aan andere eisen 

moeten voldoen voor een kantoor dan voor een 

tuinhuis dat alleen gebruikt wordt voor bijvoorbeeld

opslag. Belangrijk is dus om te kijken welk bouwsys-

teem en welk budget bij het te bouwen object past.

De combinatie van uw ideeën  en onze jarenlange 

ervaring in houtbouw verzekert u van een prachtig 

resultaat.

Veranda’s
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Stappenplan van begin tot einde
Hopelijk bent u erachter gekomen hoe belangrijk het 

voor ons is dat u kwalitatief goed werk geleverd krijgt 

voor een hele goede prijs. Daarom vinden wij het 

belangrijk om goed met u te overleggen. Uw per-

soonlijkheid proberen wij altijd in het ontwerp mee 

te laten spelen. Dit kan zijn de keuze van houtsoort, 

het ontwerp dat aansluit op uw wensen, de indeling 

van de ruimtes enz. Door onze jarenlange ervarin-

gen kunnen wij belangrijke adviezen geven die garant 

staan voor kwaliteit en klanttevredenheid. 

Lees ook eens de reacties van enkele van onze klan-

ten door om een goed beeld te krijgen van waar wij 

voor staan. Als u vragen heeft of een afspraak wilt 

maken neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Via de mail: 

info@loghomesnederland.nl 

Of telefonisch met dhr. Bas Weijmans:

	Tel.	06	2786	5981

Bij ons staan kwaliteit en klanttevredenheid op nr.1

Stap 1. 

Wij vinden het erg belangrijk dat uw wensen en na-

tuurlijk ook uw eigenschappen en eigen stijl naar vo-

ren komen in het ontwerp. Ook moet er goed ge-

keken worden naar de locatie waar gebouwd gaat 

worden. Hierbij houden we rekening met zon inval, 

regenkant van de woning, wegligging etc. Het eerste 

gesprek met u is ook erg belangrijk om te weten 

welk bouwsysteem we moeten gaan toepassen en 

welke houtsoort het beste bij het project past.

Stap 2. 

Nu kan een praatschets gemaakt worden. Deze 

kunt u zelf maken of door een van onze architecten 

laten maken. In deze schets worden al uw wensen 

verwerkt, samen met eventuele adviezen en ideeën 

van onze kant.

Stap 3.

Dan nemen we deze schetstekening uitvoerig door 

en bekijken we wat er eventueel nog aangepast kan 

worden om het hele totaalplaatje vorm te geven.

Stap 4.

Aan de hand van deze tekening maken wij de offerte. 

We kunnen in de offerte laten zien wat een meer of 

minder prijs zou zijn als we voor een ander houtbouw-

systeem of een andere houtsoortzouden kiezen.

Stap 5. 

Als een van de offertes is goedgekeurd kunnen we 

de	 tekeningen	maken	 (definitief	ontwerp,	detailte-

keningen en sterkte berekeningen) en de bouwaan-

vraag indienen bij de gemeente. Er gaat gemiddeld  

drie	 maanden	 overheen	 voordat	 we	 definitieve	

goedkeuring hebben van de gemeente.

Stap 6.

De bouw kan beginnen. De werkzaamheden voor 

de fundering kunnen worden uitgevoerd.

Stap 7.

Alle materialen komen voorgefabriceerd aan op de 

bouwlocatie. Binnen enkele dagen ziet u uw woning 

vorm krijgen. Belangrijk is dat iedereen die op de 

bouw nodig is goed op elkaar ingespeeld is. Zoals 

loodgieter, elektricien, tegelzetter, dakdekker etc. 

Het is mogelijk om u eigen loodgieter, elektricien, 

tegelzetter of dakdekker te regelen. Of u kiest voor 

de mogelijkheid om zelf veel te doen bij het reali-

seren van uw project. Om dit geheel vloeiend en 

met zo min mogelijk complicaties te laten verlopen 

is een goede bouwbegeleiding nodig. Dit kunt u zelf 

op u nemen, maar het is ook mogelijk dat u dit aan 

ons uitbesteed.

Stap 8.

Nu is uw woning klaar en begint u aan de afwerking. 

Door alle jaren heen hebben wij de juiste bedrijven 

om ons heen die staan voor vertrouwen en kwa-

liteit. Zij kunnen u helpen bij de inrichting van uw 

woning, tuinontwerp en -aanleg, of het plaatsen van 

een	openhaard,	sauna	of	jacuzzi.	Wij	vinden	het	fijn	

dat	 u	 kunt	 profiteren	 van	onze	 goede	 ervaringen	

met deze bedrijven en zo de eindfase van de gehele 

bouw tot een goed eindproduct te laten verlopen. 

Samen met u maken we er een droom van een 

huis van.



Het wordt steeds belangrijker om duurzaam en eco-

logisch te bouwen. Bouwen met hout is hier een heel 

goed voorbeeld voor. Bouwen met hout is veel min-

der milieu belastend dan de traditionele bouw met 

stenen. Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op het 

duurzaam bouwen. Dit is het hergebruiken van ma-

terialen. Deze kringloop visie is erg belangrijk om ook 

in de toekomst te kunnen blijven produceren en con-

sumeren om het milieu zo min mogelijk te belasten. 

Al het hout dat wij gebruiken komt uit bossen die 

bekend staan om hun duurzaam bosbeheer.  Voor 

elke boom die wordt gerooid, worden nieuwe bo-

men aangeplant. De zelf regulerende werking van 

boomstammen komt tot zijn recht in de verwarming 

van u woning. De energie die nodig is om uw houten 

woning op te warmen bedraagt tot 30% minder dan 

het opwarmen van een traditionele stenen woning. 

Ook bekijken wij graag met u wat de mogelijkheden 

zijn om te kiezen voor zonnepanelen, aardwarmte en 

andere milieubewuste technieken.

Gezondheid is een van de belangrijkste dingen in ons 

leven, waar we dus erg bewust mee om moeten gaan.

Dat het leven in een loghome ook nog eens veel 

gezonder is dan leven in een gewone stenen woning 

is mooi meegenomen.

Ten	 eerste	 de	 vochtregulerende	 werking	 van	 een	

loghome. Een houten woning is een perfecte vocht-

regelaar van nature. De woning neemt het teveel aan 

vocht op en bij te droge lucht zorgt het hout voor ’n 

gelijkmatige constante vochtigheidsgraad in huis. 

Hout heeft ook een zuiverende werking op de lucht 

om ons heen. Het is bewezen dat mensen met aller-

gieën, astma en zelfs reuma baat kunnen hebben bij 

het wonen in een houten woning. 

Leven in een droge atmosfeer is ongezond en leidt 

snel tot hoofdpijn, verkoudheid, keelpijn en zelfs bron-

chitis. Een teveel aan vocht is ook niet goed want dit 

kan weer leiden tot spierpijn en reuma. Hout bevat 

bovendien stoffen van plantaardige oorsprong die een 

ontsmettend effect hebben en die natuurlijke bescher-

ming bieden tegen besmetting met ziektekiemen.

Onderzoek in Oostenrijk heeft reeds aangetoond 

dat mensen die wonen in een loghome beduidend 

minder stressgevoelig zijn dan mensen die wonen in 

een stenen woning. In een loghome ben je constant 

omringd door een natuurlijke en rustgevende om-

geving.

In een gemiddeld huishouden is ongeveer 75 % van 

het energieverbruik nodig voor de verwarming in de 

woning.	Het	is	dus	efficiënt	om	een	zo	goed	moge-

lijke isolatie toe te passen. Zo kunt u jaarlijks honder-

den euro’s besparen.

Hout zet uit bij verwarming. De houtporiën absor-

beren volledig het watergehalte in de lucht tot het 

verzadigingsgehalte bereikt is., waarna het overtollige 

vocht wordt afgestaan aan de binnen- of buitenlucht.

Dit zorgt voor een optimale vochtregulatie.

Houten woningen stralen een gevoel van warmte uit.

De omgevingstemperatuur in een houten woning is 

meestal zo’n twee graden lager dan in een stenen 

woning, maar u ervaart hetzelfde warmtegevoel. Dit 

scheelt dus aanzienlijk in de stookkosten.

Hout bezit een uitstekende warmte-isolatie. Het 

warmte-isolerende vermogen is maar liefst zes maal 

groter dan bij een traditionele bouw met stenen. 

Wanneer een stenen huis in de winter wordt opge-

warmd, nemen de wanden eerst een groot deel van 

de warmte op. Bij houtbouw wordt de binnenlucht 

echter meteen verwarmd, omdat hout veel minder 

massa heeft dan steen. In combinatie met goede iso-

latie, resulteert dit in een warm huis in de winter en 

een lagere energierekening. In de zomer is een hou-

ten huis juist vanwege deze redenen koel.

Hout is een uiterst duurzaam materiaal. Een levens-

duur van enkele honderden jaren is lang geen uitzon-

dering.  Denk maar aan de funderingen van Venetië 

en Amsterdam die volledig uit houten palen bestaan, 

of de houten gebinten van onze kathedralen die al 

honderden jaren in tact zijn, of schepen die uit hout 

zijn opgebouwd etc. etc.

Wat belangrijk is bij een loghome is dat het hout 

goed behandeld wordt. Wij bekijken graag met u de 

mogelijkheden betreft de behandeling van uw hou-

ten woning. 

Ook bekijken wij waar de woning komt te staan 

en wat de weersomstandigheden in dat gebied zijn. 

Daarnaast bekijken we hoe groot wordt het overstek 

van de woning wordt en hoe hoog uw houten wo-

ning vanaf het maaiveld komt te staan. Bij een groot 

overstek worden de wanden namelijk nagenoeg niet 

beïnvloed door de regen. Komt de woning minimaal 

30 cm vanaf het maaiveld, dan heeft de onderkant 

van uw woning nagenoeg geen last van opspattend 

water.

Dit zijn belangrijke gegevens die we in het ontwerp 

opnemen om zo een duurzame woning maken.

Milieu Isolatie Gezondheid Duurzaamheid



Reacties van klanten:

Niet altijd zijn dromen bedrog! Deze droom is werkelijkheid geworden. 

En hoe... Dromen helpt, maar je kunt het niet alleen. En daarom zijn wij 

zo ontzettend blij met onze keuze voor Bas Weijmans en Houtkompas. 

Zonder hem was het nooit gelukt. Wat een vakmanschap gemengd 

met een heleboel passie en een enorme aandacht voor de klant. We 

zijn verliefd geworden op ons huis.

Ad en Jeanette Murck, De Eiffel

De projecten die Bas en zn team voor ons gedaan hebben zijn uiterst 

professioneel uitgevoerd. Ze denken mee, werken netjes en nauwkeurig 

en zijn plezierige mensen! En het eindresultaat is nog mooier dan we 

konden bedenken.

Ruud Linssen, Blerick

Wij hebben ons droomhuis gerealiseerd in samenwerking met Bas. Wij 

hadden ons eigen idee van vormgeving en materialen (dikke balken) en 

Bas voelde dat perfect aan en zorgde dat het ook zo is gebouwd. Bas 

heeft voor een fantastisch bouwteam gezorgd met echte vakmensen.”

Een tevreden familie Derks, Haps

Sinds 1989 wonen wij in een houten huis. In 2016 werd ons stulpje 

opnieuw aangekleed door Mijnheer Bas en zijn kornuiten. Werkzaam-

heden met een grote WOW-factor. Wij komen nog steeds niet bij als wij 

komen aangereden. Ook hebben wij een voortdurend vakantiegevoel 

- dat het meer en de bergen ontbreken - nemen wij er maar bij.

Steven van Deneste, Tielt ( België)

Bas en zijn team hebben bij ons een prachtige terrasoverkapping 

gerealiseerd! Een echte vakman met oog voor details en een uniek 

ontwerp.  De samenwerking hebben wij als bijzonder prettig ervaren, 

zij komen afspraken na en werken zeer netjes. Bas heeft echt met 

ons meegedacht en gaat voor het beste resultaat, ook als dat meer 

moeite kost. Niets was teveel, zoals bijvoorbeeld de inbouw van een 

rookkanaal voor de gashaard. Het was bijzonder om met Bas en zijn 

team samen te werken, we vonden het zelfs even jammer toen het 

project opgeleverd was. We genieten nu heerlijk van onze overkapping!

Kim en Martijn, Venray

Reacties van klanten
Na met meerdere bouwbedrijven in gesprek te zijn geweest, zijn we 

met Bas Weijmans in zee gegaan, omdat we hier het beste gevoel bij 

hadden. Bas heeft passie voor zijn vak en dit straalt er van alle kanten 

vanaf. Hij is eerlijk, betrouwbaar en heeft het beste voor met de klant. 

We kregen direct een ‘eerlijke offerte’, zonder dat we later nog verrast 

werden met het bekende ‘meerwerk’. Mede dankzij Bas hebben we 

een probleemloze bouw gehad, met een meer dan vakkundig team 

dat ons huis gebouwd heeft; alles is tot in detail perfect afgewerkt. We 

wonen nu alweer ruim 4 jaar heerlijk in ons droomhuis.

Martin Verkoeijen en Sanne Koopmans, Heide (Venray)

Je hebt een droom. Een houten huis. En dan kun je het huis van opa 

kopen. Op dat moment stonden we voor een dilemma. Houten woning 

of niet. Gelukkig waren we al in gesprek met Bas Weijmans. Samen 

hebben we ons droomhuis met houten aanbouw op onze droomlocatie 

gecreëerd.  Bedankt bas voor je vakmanschap en flexibiliteit. 

Joep en Dorien Peeters, Melderslo

Hout is voor Bas niet alleen zijn werk maar ook zijn grote passie. Er-

varing maakt zich bemerkbaar bij het ontwerpen en bouwen van het 

huis. Het zijn vooral de kleine dingen waar wij niet aan denken, maar 

die Bas opmerkt waardoor het mooier kijkt. Ook voor afwerking blijft 

Bas terug komen tot het perfect geregeld is.  Voor ons is het nu genie-

ten van wat we samen gebouwd hebben. 

Daan en Annie Kromhout

It has been a great pleasure to be working with someone who devotes 

this much pride and dedication to his work like you. Thank you very 

much, I wish you lots of success in the future!

Rick v.d. Berg

Milton, Ontario, Canada

Bas Weijmans, a true crafter in all aspects of a log home. Having spent 

years working on many various styles and sizes of log homes, we feel 

Bas is dedicated, creative and motivated to make the dreams that 

come with a log home project come true. He has made many of long 

term friendships through his involvement in the log home industry. 

Benjamin Mehl

Coudersport, Pensylvania

www.alpenhauscrafter.com



Loghomes Nederland,
The road that makes your dream come true

Maak vrijblijvend een afspraak voor meer informatie

Loghomes Nederland
www.houtkompas.nl  ■  info@houtkompas.nl

Telefoon 06-27865981

Bas Weijmans


