
Nieuwe dealer & partners

Klant bouwt in Almere….

Zelfbouw vs. Uitbesteden

Projecten
Woning in Almere

Kwaliteit van cederhoutWoon- en horecagelegenheid 
in België

Vrijdag 20 mei 2011, is de eerste paal geslagen voor een 
Eurologs woning in het Homeruskwartier in Almere.
In dit gedeelte van de wijk mogen alleen houten huizen worden 
gebouwd. Het project betreft een 
ontwerp van de opdrachtgever 
zelf, welke in nauwe samen-
werking met Eurologs nader is 
uitgewerkt. 
Gedurende de bouw organiseert 
Eurologs zogenaamde 
Bouw-Kijkdagen. 
Hebt u interesse om de bouw eens van dichtbij te aanschouwen? 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, dan nodigen wij u 
graag voor een van de kijkdagen uit.

Eurologs is verheugd een aantal nieuwe 
samenwerkingsverbanden te kunnen aankondigen.

Zo werken wij sinds eind 2010 samen met:
- Houtcoatings, 
  als leverancier voor speciale houtverven, welke perfect 
  zijn voor het eventueel beitsen/verven van ons 
  cederhout;
- Warmteplan B.V.,
  als leverancier voor producten,systemen, totaal-
  oplossingen op het gebied van verwaming, isolatie en 
  remming.
  - EcoGreenBox, 
  als leverancier voor geavanceerde besturingssystemen 
  die speciaal ontwikkeld zijn voor energiebesparing, 
  verhoging van de persoonlijke veiligheid en meer 
  comfort en luxe.

Cederhout is duurzaam, licht, zeer stabiel en goed 
bewerkbaar omdat het een rechte draad en een fijne 
nerfstructuur heeft.
Door cederhout te lamineren 
wordt deze constructieve log 
70% sterker dan een gewone 
plankhout of een volle log. 
Meerdere houten delen worden 
aan elkaar gelijmd, het 
zogenaamde gelamineerde 
logsysteem, waardoor zij langere 
lengtes kunnen bereiken dan 
planken uit één stuk. 
Deze gelamineerde logs zijn dan 
vervolgens trekvrij, vertonen 
nauwelijks tot geen scheuren en 
passen blijvend nauwkeurig.

Editie Voorjaar 2011

Voorwoord

Na de zomer van 2011 start Eurologs in België met de bouw 
van een prachtig pand, dat een combinatie van recreatie/
horeca en een woonhuis is.
De opdrachtgevers zijn onlangs mee naar Amerika geweest 
om daar reeds gebouwde woningen en gebouwen te bekijken. 
Zij zijn daardoor alleen maar enthousiaster geworden, en 
kunnen haast niet wachten totdat de bouw kan beginnen.

Het pand komt er als volgt uit te zien:

Het woonhuis bevindt zich op de 1e verdieping; 
het horeca/recreatie-gedeelte op de begane grond en 
voor een deel ook op de 1e verdieping.

Welkom bij de 1e nieuwsbrief van Eurologs. Middels 
circa 3-4 nieuwsbrieven per jaar, informeren wij u 
graag over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf 
of de sector houtbouw.
 
In dit nummer besteden we onder andere aandacht 
aan lopende projecten in binnen -en buitenland, 
ecologisch bouwen, zelfbouw vs. uitbesteding.
Uiteraard laten we een klant, een dealer en een
partner aan het  woord die hun ervaringen met
ons en onze  producten beschrijven. Een 1e paal de 
grond in of een reis naar Amerika is immers niet niets!

Wij wensen u veel leesplezier!
 
René de Neef
directeur

                                           Eurologs en ons droomhuis.
                                           Toen we eind 2010 het 
                                           contract tekenden van 
                                           Eurologs, hadden we al een 
                                           heel voortraject doorlopen. 
                                           We zochten namelijk al een 
                                           tijd een ander huis, dat meer 
aan onze wensen zou voldoen. Na een aantal woningen 
bezocht te hebben, kwamen we toch weer uit bij de kavel-
winkel in Almere. Hier hadden we al eens gekeken, maar 
nu kregen we een nieuw gedeelte van Almere op het oog;
Almere Poort. Ook zagen we nu een heel spannend
project aan een park waar alleen houten woningen op 
gebouwd mogen worden. En al snel waren we beide 
enorm enthousiast en gingen we aan de slag met de 
financiën en onze wensenlijst. We hebben toen een optie 
genomen op een kavel en we zijn met verschillende 
aannemers om de tafel gaan zitten. 
 
Eigenlijk heb je tijdens zo'n gesprek met een aannemer 
of architect gelijk al een goed of geen goed gevoel en na 
de eerste gesprekken waren we eigenlijk best 
teleurgesteld. We zijn toen weer gaan zoeken op het 
internet en toen zijn we Eurologs tegen gekomen. 
De website sprak ons erg aan en vooral over het type 
hout waren we enthousiast. Eurologs werkt namelijk 
alleen met cederhout wat van nature erg veel voordelen 
heeft op andere houtsoorten. 
 
We zijn met Eurologs in gesprek gegaan en al snel 
werden de tekeningen concreter en de ideeën mooier. 
Ook hadden we gelijk een goed gevoel bij dit bedrijf, 
omdat ze de kennis en ervaring hebben. Nu na een 
aantal maanden, waarin de architect de tekeningen 
klaar heeft gemaakt en waarin we de bouwvergunningen 
hebben aangevraagd en gekregen, zijn we met de bouw 
van ons droomhuis begonnen! 
De heipalen zijn geslagen en het huis kan opgebouwd 
worden. Al die tijd hebben we veel contact gehad met 
Eurologs en hebben we vaak om de tafel gezeten om 
de puntjes op de i te zetten. 
 
Eind juli wordt ons huis casco opgeleverd, maar we willen 
Eurologs nu al bedanken voor de fijne samenwerking! 
 
Met vriendelijke groet,
Guus en Riekje Oussoren 

Uw eigen droom…, uw eigen avontuur! Wordt het ook uw 
eigen bouw? Met ons eenvoudige, en gepatenteerde 
bouwsysteem, is dat immers gemakkelijk te realiseren. 
Tevens bespaart u enorm op de bouwkosten, omdat 
arbeidskracht nu eenmaal niet goedkoop is, en u kunt nog 
trotser op het eindresultaat zijn, omdat u ‘uw steentje’ hebt 
bijgedragen.
 
Eurologs biedt overigens verschillende bouwopties aan. 
Zo kunt u naast zelfbouw, ook onder onze supervisie 
uw droomhuis zélf realiseren. Op die manier wordt u vooraf 
goed voorgelicht hoe u de bouw het beste kunt aanpakken, 
en tijdens het bouwproces wordt u door ons, daar waar nodig 
is, ondersteund. 
Als derde optie kunnen wij een deel of de gehele bouw voor 
onze rekening nemen. Bij deeloplevering spreken wij van 
casco bouw. Wij leveren het huis ‘kaal’ op, en u bouwt het huis 
van binnen af. Bij de totale bouw nemen wij u dan alle ‘zorgen 
en ongemakken’ uit handen en kunnen de woning sleutelklaar 
opleveren.
 
Kom gerust een kijkje nemen tijdens onze Bouw-Kijkdagen 
welke in juli in Almere plaatsvinden. U ziet dan hoe een huis, in 
goede samenwerking tussen de zelf bouwende opdrachtgever 
en Eurologs, wordt gerealiseerd.

Nieuwsbrief

Samen uit, Samen thuis
Eurologs laat u graag de warmte en schoonheid van 
cederhout ervaren. Daarom nemen wij regelmatig deel 
aan beursen/evenementen, opdat wij u persoonlijk te 
woord kunnen staan en u geheel vrijblijvend kunnen 
voorlichten over alle mogelijkheden. 
Zo nemen wij onder andere deel aan de beurs
 "Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten", 
welke plaatsvindt op:
21 t/m 23 oktober 2011 van 10:00 tot 17:00 uur
in AHOY Rotterdam.

Waarom deze beurs?
Hebt u plannen om uw huis te laten verbouwen of 
overweegt u om uw eigen huis te laten bouwen, 
zelf of met anderen? Dan krijgt u te maken met een 
drukke periode waarin u op allerlei gebied veel 
beslissingen moet nemen. 
Een bezoek aan de stand
van Eurologs tijdens 
Eigen Huis (Ver)Bouwen + 
Inrichten is dan zeer de 
moeite waard. Wij helpen
u bij het maken van
beslissingen bij de vele 
keuzemogelijkheden die er zijn. 

Beurs

Graag adviseren wij u over de voordelen van hout-
(stapel)bouw, die van ons perfecte cederhout, onze 
gepatenteerde bouwmethode, duurzaamheid, enzo-
voorts. Kom gerust langs, en we praten onder genot van 
een hapje en drankje, graag met u verder over uw 
wensen en dromen.

Dealer aan het woord….. 

Klant bezoekt Amerika….
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Lagemaat Houtbouw  dealer van Eurologs: 

Al meer dan 35 jaar zijn wij onze klanten van dienst 

met duurzame en vakkundige speciale 

houtbouwprojecten. Wij zochten naar verbreding van 

onze dienstverlening op gebied van recreatie/

woningbouw . Op onze zoektocht waren wij als echte 

houtspecialisten en liefhebbers van hout natuurlijk zeer 

kritisch op gebied van houtkwaliteit, detaillering en 

klantgerichtheid. Onze projecten getuigen van 

duurzaamheid en aansprekende staaltjes vakmanschap. 

Wij hebben ons gespecialiseerd in het ontwerpen van 

huizen en denken graag met uw droomwens en 

praktische eisen mee. 

Omdat onze lat daarmee hoog ligt vonden wij na een 

kritische zoektocht Eurologs. In Amerika liggen de roots 

van dit bedrijf; een rijke 40 jaar ervaring. Ervaring in het 

bouwen van woningen, clubgebouwen tot horeca-

gelegenheden van cederhout (Inland Western 

Red Cedar) over de hele 

wereld. Cederhout is de 

beste houtsoort die er is, 

omdat de daarin 

aanwezige cederolie op 

een natuurlijke wijze 

zorgt dat het hout beter 

bestand is tegen rot, 

schimmel en insecten. 

Daarnaast het uniek gelamineerde logsysteem, 

waardoor de plank 70% sterker is, langere lengtes 

kunnen worden bereikt dan planken uit één stuk en 

wat dacht u van de hoge energiewaarde! Wij kunnen 

nog véél meer positieve kenmerken noemen maar 

vatten het graag samen met: Een product voor het 

leven en op en top naar uw wens gemaakt! Helemaal 

enthousiast over dit product, uitstraling en mogelijk-

heden die wij daarmee kunnen bereiken willen wij alle 

Nederlanders graag bekend maken met dit fantastische 

product!

Niet alleen een houten huis,
maar ook hout als isolatiemateriaal

Cellulose en houtvezel zijn natuurlijke, bouwbiologische 
grondstoffen met uitstekende isolatiewaarden. Deze 
materialen bieden de unieke combinatie van winterisolatie, 
zomerkoeling, geluidsisolatie en vochtregulering. Onze 
partner heeft deze materialen, tezamen met internationale 
kenniscentra en gerenommeerde internationale producenten,
gecombineerd tot complete vloer, dak en gevel concepten.
Dit zijn hedendaagse concepten, berustend op vertrouwde 
natuurlijke principes, incl. winddichting, luchtdichting, 
koudebrug onderbrekende I-balken, wandverwarming en 
binnen- en buiten afwerking. 
 

Met de toenemende isolatie eisen wordt zomerkoeling 
een steeds belangrijker thema. Bij zwaar ge-ïsoleerde 
lichte (passief) bouw-constructies wordt het moeilijk de 
binnen geproduceerde warmte en de binnentredende 
zonnewarmte op de zomerdag natuurlijk af te voeren. 
Oververhitting is dan het gevolg. 
Met de Homatherm hout-vezel- en celluloseplaten en 
de Isofloc geblazen cellulose kan dit probleem, 
zonder gebruikmaking van airco-installaties, 
in de con-structie opgelost worden.
Cellulose en houtvezel combi-neren namelijk goede 
isolatie-waarden met een hoge thermische massa. 
Daardoor duurt het aanzienlijk langer voordat 
(een kleiner deel van de) zonne-warmte later 
op de dag de ruimte binnen-dringt. 

De materialen zijn 100% ecologisch, emissievrij en 
makkelijk verwerkbaar. De Homatherm houtFlex en 
flexCL platen zijn flexibel, 
maar vormstabiel en kunnen 
daarom eenvoudig tussen 
de bestaande gordingen en 
sporen geklemd worden.
Dit scheelt veel tijd in de 
verwerking. De Isofloc 
cellulose kan eenvoudig in 
(complexe) bestaande dak-, 
wand- en vloerconstructies ge-blazen worden.

Bouwfysisch zijn deze producten veiliger omdat ze op 
natuurlijke en dynamische wijze met vocht om-gaan. 
Bij een goede opbouw zal de constructie 
zelfs bijdragen aan een constanter en comfortabel 
binnenklimaat. Met de Homatherm 
houtFlex- en flexCL-platen en de 
Isofloc geblazen cellulose kunnen
bijvoorbeeld platte en vegetatie 
daken van binnenuit veilig voorzien 
worden van (na)isolatie. Hierdoor 
kunnen ingrijpende verbouwingen 
achterwege blijven en blijft het 
buitenaanzicht ongewijzigd. 

In onze filosofie  moet in het casco de basis gelegd 
worden voor een aangenaam en energiezuinig 
binnenklimaat. Zodat achteraf geen 
energieverslindende ingrepen meer 
nodig zijn om tekortkomingen op dit 
gebied te corrigeren. Eurologs en 
haar partners hebben de kennis en 
de concepten om binnen deze 
filosofie een vakkundig advies en 
optimale oplossing te geven. 

Wilt u meer informatie over 
deze unieke producten? 
Neem gerust contact met ons op!

Vrijdag om 11.30 aangekomen in Seattle, WA. 

Opgehaald door René de Neef,onze gids voor de komende 

drie dagen. Samen met nog een koppel en de directeur van 

IHC, de heer Rodney Robertson, zijn we begonnen aan 

ons Amerikaans avontuur. Amerika is groot en de afstanden 

naar alles toe dus ook. We hebben de eerste dag 2 woningen 

gezien en een fabriek waar de balken worden gelamineerd. 

Overal werden we zeer gastvrij ontvangen, mochten we overal 

rondkijken en iedereen de oren van het hoofd vragen.

De tocht van zaterdag heeft ons langs een paar hele mooie 

voorbeelden gebracht. 

Wat vooral ook hier 

weer opviel was de 

hartelijkheid waarmee 

we overal werden

ontvangen en de 

openheid waarmee 

iedereen sprak over 

hun ervaring met 

IHC, dat spreekt 

boekdelen. 

Het ene huis nog mooier, groter en gedetailleerder 

dan de ander, maar allemaal gemaakt met dezelfde 

degelijkheid.Zondag hebben we nog twee huizen 

gezien, als ook de fabriek van IHC. Het fijne van deze ervaring 

was dat we nu onze beslissingen goed en wel overwogen

hebben gemaakt. Er zijn door deze trip nog enkele 

veranderingen gemaaktten goede van de buitenkant, 

alsook aan de binnenkant.Maandagochtend, uitgechecked, 

gauw nog wat cadeautjes gehaald voor de thuisblijvers en 

toen naar het vliegveld. Dinsdag om 08.30 stonden we weer,

moe maar voldaan, in Amsterdam.

Al met al een positieve ervaring die ons duidelijk heeft 

gemaakt dat je nog altijd mag dromen…….

Nieuwsbrief

Ecologisch bouwen 
met cederhout

Voor mens en milieu wordt het steeds belangrijker om 
ecologisch te bouwen. Het is sowieso gezonder, 
kostenbesparend vanwege lagere verwarmingskosten 
en minder uitstoot van CO2 en het is duurzaam.
Alhoewel er vele manieren zijn om dit te bereiken, levert 
houtbouw hieraan een grotere bijdrage dan traditionele 
bouw (met steen, beton, staal  etc.). En dan in het 
bijzonder cederhout, omdat dit gegarandeerd onder-
houdsvrij is.
Cederhout  is een natuurproduct met een mooie uit-
straling, maar er zijn meer voordelen:
    -  het heeft een grote sterkte (bij een laag gewicht) en 
       is flexibel toepasbaar;
    -  is milieuvriendelijk omdat er geen grote hoeveel-
       heden energie nodig zijn om de grondstof hout te 
       maken/bewerken;
    -  het heeft zeer goede isolerende eigenschappen 
       (15x beter dan beton, 400x beter dan staal) 
       waardoor energiezuinig bouwen eenvoudig mogelijk 
       is;
    -  het  slaat CO2 op door fotosynthese;
    -  het kan zeer veelzijdig worden toegepast door 
       ontwerpers en architecten;
    -  het is duurzaam omdat bij goed beheerde bossen 
       bomen weer na enkele decennia geoogst kunnen 
       worden;
    -  is zeer goed recyclebaar zonder dat dit veel energie 
       kost.
Bij gebruik van hout voor energie is hout voor energie 
volledig neutraal.  
 

Eurologs bouwt graag ecologisch en houdt daarom
rekening met:
-          het materiaalgebruik en het hergebruik daarvan
-          het ontwerp en oriëntatie van een gebouw
-          de energie- en 
           waterhuishouding
-          het woonklimaat.

Uitgegeven door:  Eurologs BV
Eindredactie:         Cora van Vliet
Ontwerp:               Brian de Vaal & 
                              Cora van Vliet
Website:                www.eurologs.com
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