
  uw Regio  • maart 2013 5

Te
ks

t e
n 

fo
to

’s
 B

jö
rn

 v
an

 E
m

pe
l Het bedrijf van Claudia van Pul, Bouwpuur, heeft het 

hele project ontwikkeld. “Eind april vorig jaar is het huis 
opgeleverd. We wonen er nu bijna een jaar.” Ze vertelt 
waar het allemaal is begonnen. “Mijn bedrijf verkoopt 
het massief houten bouwsysteem. Na een aantal jaren 
wilden we zelf eens een huis bouwen van dit materi-
aal.” Al vindt Claudia het belangrijk dat er duurzaam 
gebouwd wordt, het is en blijft op de eerste plaats een 
woning. “We hopen er ook heel oud te worden”, lacht 
ze. “Maar daarnaast houden we ook regelmatig open 
huis en zijn we demowoning voor bouwsystemen.”

Manier van denken 
“Onze manier van denken en leven straalt uit in dit 
huis. Ons uitgangspunt was een zo optimale materiali-
satie”, legt ze uit. “Duurzaamheid zien mensen meestal 
alleen in energiezuinig leven en een goede isolatie. Dat 
is voor ons ook belangrijk, maar wij willen een stap 
verder gaan. Wij zijn heel erg voor het gebruik van na-
tuurlijke materialen.” Het massieve hout komt uit het 
Zuid-Duitse Zwarte Woud. “Daar kennen ze een lange 
traditie van houtbouw. In veel landen kennen ze deze 
vorm van bouwen. In Nederland gebruiken we voorna-
melijk steen. Dat komt omdat dat in het verleden altijd 
voorhanden was. En door de slechte bouw van houten 
gebouwen, brandden die nogal eens af. Tegenwoordig is 
hout net zo min brandbaar als steen.”

Kleinste dingen 
Het aantal gebruikte natuurlijke materialen is te veel om 
op te sommen. De wanden zijn van Accoya. Ecoboards 
wordt gebruikt voor de tussenwanden. De gordijnen 
zijn van hennepstof. De houten kozijnen zijn afgeschil-
derd met een natuurverf. “Het zit in de kleinste dingen. 
Deze tafel waaraan we zitten is van bamboe. En deze 
stoelen zijn recyclebaar, net als het tapijt boven.” En 
dan heb je dat wat het meest opvalt: het groene dak. 
“Dat wilden we heel graag. Het is een rubber dak waar 
zakjes dakturf op liggen. Daar zit een grassoort in. Het 
gras zorgt voor een waterbuffering en voor biodiversiteit. 
Ook is het goede isolatie.” Claudia hoopt dat gras vaker 
gebruikt wordt voor daken. “Er komt een tijd dat heel 
Nederland een groen dak heeft.” Het onderhouden van 
het dak is soms een heel avontuur. “Onze tuinman moet 
zich zekeren aan het dak en gaat dan aan het werk.” En 
dan is er nog de zwemvijver. “Die levert het water voor 
de wc’s en de wasmachine. Daarnaast gebruiken we het 
om de tuin en het dak te sproeien.”

Dolgelukkig 
De opvallende architectuur zorgt voor wisselvallige re-
acties. “De meeste mensen zijn erg positief. Maar je 
hoort ook weleens mensen zeggen dat ze het heel lelijk 
vinden. Maar ja, dat is smaak.” Het gezin woont er in-
middels al weer bijna een jaar en ze zijn dolgelukkig. 
“Mijn man en twee kinderen wonen hier ook met veel 
plezier. We voelen ons echt helemaal thuis. Zeker omdat 
je het vanaf het begin ziet opbouwen.”

Duurzaam wonen heeft de toekomst

“Er komt een tijd dat heel 
Nederland een groen dak heeft”

Als je over de Zundertseweg in Roosendaal rijdt, kun je er haast niet omheen. Het trekt meteen 
de aandacht. Het houten huis op nummer 18. Het is waarschijnlijk het duurzaamste huis in 
Roosendaal. Het is de woning van de familie Van Pul. Jan en Claudia en hun twee kinderen 
wonen er nu bijna een jaar. Elke voetganger die langskomt, bestudeert het huis van boven naar 
beneden. Fietsers letten even niet op de weg, maar richten hun aandacht op het groene grasdak. 
“Sommigen vinden het hartstikke mooi, maar er zijn ook mensen die het heel lelijk vinden.”
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Claudia van Pul voor haar duurzame 
woning met het grasdak.


