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Tussen
de bomen
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De Stadhouder
Vught

De voormalige kazerneterreinen te Vught 
zijn herontwikkeld tot de woonwijk 
Stadhouderspark. Het uitgangspunt is 
harmonie met de vele aanwezige bomen 
op het terrein. Het kazerneterrein is 
onderverdeeld in drie deelgebieden: 
Dorpsrand, Parkbos en Kazerne. Voor elk 
deelgebied is door een architect een 
ontwerp ontwikkeld voor diverse woonge-
bouwen, geschakelde woningen en villa’s. 
Hierbij staat het thema “tussen de bomen 
en de bladeren” centraal.

Midden in het deelgebied Parkbos staat De 
Stadhouder, een bijzonder gebouw dat een 
duidelijke relatie heeft met zijn natuurlij-
ke omgeving. Het gebouw is zonder twijfel 
een van de meest sfeerbepalende gebou-
wen in Stadhouderspark. De gevels van 
het gebouw geven, samen met de frisse 
details van witte kaders een luxueuze en 
toch natuurlijke uitstraling. Zo wordt in 
complete harmonie met de omgeving het 
absolute 'buiten wonen' benaderd.

Aan de gevels is voor de verticale delen de 
houtsoort Louro Preto met 100% FSC 
bevestigd. Deze houtsoort is uitermate 
geschikt voor gevelbekleidingen en is 
geliefd bij architecten. Het gebruik van 
100% FSC Louro preto draagt bij aan de 
instandhouding van het duurzaam 
bosbeheer in de tropen. Daarnaast is hout 
een CO2 neutraal bouwmateriaal en gaat 
het lang mee bij een vakkundige detaille-
ring en verwerking. Daarmee is het 
bouwen met 100% FSC Louro preto een 
goede en verantwoorde keuze.



Hier woon je letterlijk tussen de grote 

oude bomen van het voormalig Kazerneterrein.
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Gevelhout
In tijden dat er steeds meer 
projecten gerealiseerd worden, is 
de vraag naar gevelhout verder 
gegroeid. Het is opvallend dat 
architecten en opdrachtgevers 
steeds meer voor een kwalitatief 
hoogwaardige houtsoort kiezen.
De eisen voor gevelbekleding liggen 
hoog. Dit komt niet alleen door de 
opdrachtgevers en aannemers, 
maar ook door de bewoners die al 
in een vroeg stadium inspraak 
hebben en er uiteindelijk van 
mogen genieten. Kwaliteitsbewa-
king tijdens het hele proces is 
uiterst belangrijk, de wijze van 
drogen, bewerken etc. Aan de gevel 
kun je geen missers gebruiken.  Als 
importeur denken en adviseren we 
daarom graag mee.

FSC® 
De eis van FSC hout is ook een 
belangrijke voorwaarde. Bij 
opdrachtgevers een eis vooraf, 
terwijl  de bewoners vaak achteraf 
vragen gaan stellen over de 
herkomst van het hout.  Als er geen 
FSC hout staat voorgeschreven, is 
dat een extra argument voor ons 
om toch maar eens te gaan praten. 

Mede met het oog op bosbescher-
ming in de tropen, gaan wij graag in 
een vroeg stadium in gesprek met 
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architecten en opdrachtgevers. 
Meer gebruik van FSC hout draagt 
juist bij aan behoud van het bos. 
Het bos wordt behouden, en blijft 
mooi en intact met alle soorten van 
leven er bij in.  
Een mooi hardhoutproject hier, is 
pas geslaagd als het bos daar blijft.

Project
In Vught hebben ze dat begrepen 
en zijn ze een mooi project rijker. 
Luxe appartementen en villa’s met 
Louro Preto FSC 100%. Duurzaam-
heidsklasse 1,  tropisch hardhout 
met een warme uitstraling en 
diverse natuurlijke kleurtinten. 
Mooi opgetrokken tussen de al 
volwassen bomen.
In dit project zijn latten toegepast 
van 18x35mm, 18x55mm en 
18x118mm. 

Het hout is afgewerkt met Stuy 
Ankolux Aqua woodstain TP 
waardoor de originele kleur 
behouden blijft. Overigens laat men 
deze houtsoort ook vaak vergrijzen, 
beter gezegd verzilveren.

Op het dakterras is het zeker niet 
minder mooi dan beneden, mooie 
gevels en privacy schermen tussen 
de boomkruinen. Puur genieten, 
met je hoofd in de wolken.
  

LOURO PRETO 
-toegepast in de praktijk-
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