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+houtbaar®ik ben hout

ik nam 76 jaar CO2 op,

ik ben hout...

ben gekapt, gedroogd en verwerkt

in gebouwen en interieur.

3 ton aan CO2 de lucht in!

en daarna 40 jaar ingezet,

En nu?

...ben ik nog láng geen afval?

Als afval verbrand en

Of...
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wij zijn goed houtbaar

Hout is duurzaam
Hout is fantastisch! Veelzijdig, mooi en zeer langdurig in te zetten! Het materiaal sluit
aan bij mensen die duurzaam willen leven en werken. Het is onze passie om je daarbij te
helpen, want hout past in elke woon- en werkomgeving en bevordert het
binnenleefklimaat. De zichtbare toepassing van hout leidt tot minder stress, verbetert de
concentratie en past in een natuurlijk, ‘biofeel’ ontwerp.

Onze collectie is met het oog op hergebruik ontworpen en wordt gemaakt van duurzaam
(rest)hout uit de regio. Zo voorkomen we samen verspilling van waardevol hout en
kunnen we lang genieten van dit mooie materiaal.

Ben je toe aan iets anders? Dan zijn onze meubels eenvoudig te vernieuwen of te
retourneren, waarna de materialen opnieuw ingezet kunnen worden.

In deze brochure vind je twee collecties. De +pionier en de +optimist. Beide series
bieden leefkeukens en opbergkasten, allen met een kleine ecologische voetafdruk.

Waarom
Vrijwel alle moderne keukens en meubelen worden zogezegd ‘lineair’ geproduceerd.
Opgebouwd uit onderdelen die de wereld hebben gezien en daarna zijn samengevoegd.
Ze worden gemaakt voor één gebruikscyclus, om daarna afgevoerd te worden. Dit
creëert veel afval en CO2-uitstoot. Deze wijze van meubelmaken is niet langer houdbaar.

Het +houtbaar concept
Het unieke van +houtbaar is het circulaire ontwerp van onze producten. Dit houdt in dat
wij gebruikte materialen opnieuw inzetten in meubels waar je lang van kan genieten.
Ons hout is afkomstig van gesloopte gebouwen, oude meubels van particulieren en
kringloopbedrijven óf van rest-/afvalstromen van bedrijven uit de regio. Al dit hout
verwerken we tot bruikbaar materiaal. Daarmee creëren we (sociaal) werk en kansen
voor leerlingen uit het praktijkonderwijs om hun vak te leren.
We maken met zo min mogelijk materiaal een functioneel product. Dit concept passen
we toe op uiteenlopende meubels en houtproducten waarvan de collecties in deze
brochure de basis vormen.

+houtbaar®+houtbaar®
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+houtbaar®hoe +houtbaar werkt

Oude meubels | sloophout
hout van kringloopbedrijven

Meubels en indeling
afstemmen op jouw wensen

Productie in de werkplaats
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Demontage en bewerking
tot bruikbare materialen

Ontwerpen van een collectie

Dagelijks genieten



wat we maken

Houten keukens en kasten
+houtbaar is een duurzame meubelmakerij met een passie voor authentieke keukens en
kasten. Onze kookmeubelen zijn vrijstaand, dat geeft een luchtig effect en maakt het
meubel tot een designobject dat opvalt als je de ruimte binnenkomt.

Om het materiaal zo natuurlijk mogelijk te houden werken we met traditionele
houtverbindingen en zorgen ervoor dat de meubels na gebruik weer eenvoudig uit elkaar
kunnen. Het hout wordt behandeld met duurzame, biobased oliën of ‘fairf’ die geen
schadelijke stoffen bevatten. Zo is het hout goed te verzorgen tijdens het gebruik én in de
toekomst beter te verwerken voor een nieuwe toepassing.

+houtbaar®+houtbaar®

Samen met jou
Een keuken kopen is een gave kans om je huis of kantoor te vernieuwen of een
belangrijk onderdeel van een nieuwbouwproject. Het kan gaan om een simpele
aanpassing of een ingrijpende verbouwing. We denken graag mee in de
verbouwmogelijkheden. Van sloop van de huidige situatie tot opbouw van de nieuwe
ruimte, incl. installaties, stucwerk, schilderwerk, vloer, etc. We kunnen hier ook in
adviseren, waarna je zelf aan de slag kunt, of partijen die je kent kan inschakelen.

We kunnen je huidige situatie in beeld brengen, de mogelijkheden onderzoeken en
samen de ideale opstelling van de meubels bepalen. Dit wordt allemaal duidelijk in 3d
gevisualiseerd en voorzien van uitleg en materiaalvoorbeelden.

De keukencollecties
Een keuken van +houtbaar is geschikt voor het echte leven! Dagelijks genieten van een
opvallend meubel dat de leefruimte tot jouw plek maakt. Lokaal en handgemaakt,
circulair en robuust. Een keuken voor mensen die een positief verschil willen maken,
duurzaam willen leven en werken zonder compromissen.

De keukens worden standaard geleverd met spoelbak en mengkraan en kunnen
uitgerust worden met de meeste inbouwkeukenapparatuur of bijvoorbeeld een cooker.
We denken graag met je mee bij de keuze van duurzame apparatuur en werken daarin
samen met lokale bedrijven.

De komende pagina’s laten de series +pionier en +optimist zien. Keukenmodellen in
diverse vormen en afmetingen met bijpassende opbergmeubelen. Verfijnd
vormgegeven, met mooie details en tegelijk ook degelijk.
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190 x 66 x 100 cm
€4500,00

€6000,00

€7500,00

3 kasten

4 kasten

250 x 66 x 100 cm
bxdxh

bxdxh

bxdxh
310 x 66 x 100 cm

+houtbaar®+pioniercollectie

5 kasten

laag

Voor echte pioniers! Deze serie is
ontworpen op basis van eikenhout dat
er al een leven op heeft zitten en graag
met jou nieuwe herinneringen opbouwt.
Na gebruik zijn de onderdelen volledig
opnieuw in te zetten voor een volgende

functie. De robuuste opbouw maakt het zelfs
mogelijk de zijkanten open te laten, voor een Japanse,

minimalistische uitstraling.
De serie bestaat uit vrijstaande wandopstellingen, hoge apparatuurkasten en opbergers.

+pionier
+ minimaal houtgebruik t.o.v. een reguliere keuken
+ basis van duurzaam hergebruikt massief hout
+ zwevende looks door terugliggende poten
+ naar wens in te delen
+ meerdere deur-/ladegrepen mogelijk

+houtbaar®+houtbaar®
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+houtbaar®+houtbaar®
hoog
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Open vak voor
vrijstaande apparatuur

Inbouwapparatuur
zoals een (stoom)oven

Open vak in
accentkleur met schap

De hoge meubels bieden ruimte aan een
koel-/vriescombinatie (nismaat 178 cm),
vaatwasser en oven, maar ook dichte
opberg- of open vakken. Naar wens in
accentkleur en zelfs voorzien van
verlichting.

130 x 66 x 210 cm
€3500,00

bxdxh

+pioniercollectie



+houtbaar®+houtbaar®
opbergers/servieskasten

97 x 45 x 98 cm
€1350,00

€1150,00

€2250,00

2-vaks laag

1-vaks hoog

53 x 45 x 201 cm
bxdxh

bxdxh

bxdxh
97 x 45 x 201 cm

2-vaks hoog
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+pioniercollectie



+houtbaar®+pionier prototype
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+optimistcollectie
laag

+houtbaar®+houtbaar®

190 x 66 x 97 cm
€3750,00

€5000,00

€6500,00

3 kasten

4 kasten

250 x 66 x 97 cm
bxdxh

bxdxh

bxdxh
310 x 66 x 97 cm

5 kasten

De +optimistserie heeft een basis
van berken multiplex. Een solide
constructie die door de slimme
opbouw hout bespaart ten op
zichte van een reguliere keuken.
Het hout dát gebruikt wordt zijn
reststukken van bedrijven uit de
omgeving.

De meubels worden afgewerkt met gebruikt
massief hout, een duurzaam geheel dus!

De serie bestaat uit vrijstaande wandopstellingen, hoge apparatuurkasten, kookeilanden
en opbergers.

+optimist
+ minder materiaalgebruik t.o.v. een reguliere keuken
+ basis van reststukken berken plaatmateriaal
+ vrijstaand met poten op de hoeken
+ naar wens in te delen
+ afgewerkt met massief hout
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hoog | eilanden

Eilanden zijn er in diverse varianten.
Bijvoorbeeld compleet met spoelbak en
kraan, vraag gerust naar de
mogelijkheden.

+houtbaar®+houtbaar®

190 x 86 x 97 cm
€3500,00

Eiland met spoelbak en kraan

bxdxh

130 x 66 x 210 cm
€3150,00

Apparatuurkast

bxdxh
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+optimistcollectie

De hoge meubels bieden ruimte aan een koel-/
vriescombinatie (nismaat 178 cm), vaatwasser
en oven, maar ook dichte opberg- of open
vakken. Naar wens in accentkleur en zelfs
voorzien van verlichting.



100 x 45 x 99 cm
€1350,00

€1150,00

€2250,00

2-vaks laag

1-vaks hoog

53x 45 x 213 cm
bxdxh

bxdxh

bxdxh
100 x 45 x 213 cm

2-vaks hoog

+houtbaar®+houtbaar®+houtbaar®

De opbergers combineren open en dichte ruimtes en zijn
leverbaar met draai- en schuifdeuren.
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+optimistcollectie
opbergers/servieskasten



Hout heeft een prachtige, natuurlijke uitstraling en is van zichzelf al in vele kleuren
beschikbaar. Wij behandelen het hout met natuurlijke (biobased) oliën of verf. Eventuele
kleur voor accenten is ook mogelijk. Onze kookmeubelen zijn verkrijgbaar in massief eiken
en duurzaam gewaterd grenen.
Kleur- en afwerkingsmogelijkheden zijn te bekijken in onze werkplaats en afgestemd
worden op jouw interieur.

Voor behoud van je keuken is het goed om deze alleen schoon te maken met lijnoliezeep.
Daarnaast adviseren we eenmaal per half jaar de houten delen af te nemen met een doek
met houtolie. Dit voedt het hout waardoor het minder gevoelig is voor vocht en krassen.
Deze olie en zeep leveren we bij de keuken.

In ons circulaire ontwerp maken we zo min mogelijk gebruik van metaal en zo veel
mogelijk van traditionele houtverbindingen. Dit bevordert het scheidingsgemak aan het
eind van de levensduur en maakt dat de onderdelen eenvoudig opnieuw gebruikt kunnen
worden.

afwerking houtsoorten en kleuren +houtbaar®+houtbaar®
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Waar mogelijk gebruiken we houten spijkers. Dit
zorgt ervoor dat hout echt hout blijft en
vereenvoudigt het scheiden van materialen in
een later stadium.



Een keuken van +houtbaar is geschikt voor het dagelijks leven. Het is de plek waar je
kookt en je drinken bereidt, je brood of cake bakt. Het keukenwerkblad moet hier goed
mee kunnen omgaan.

Veel van de standaard beschikbare werkbladen in de keukenbranche, zoals HPL,
natuursteen of kunststof, zijn niet duurzaam geproduceerd en/of niet circulair. Passend bij
onze keukens zijn er echter eerlijke alternatieven.

Voor beide collecties is er keuze uit drie materialen, welke ook zijn te combineren, zodat
je verschillende accenten en hoogtes kunt aanbrengen. Het houten werkblad is standaard
en de meest duurzame keuze. Foresso en Richlite vormen een mooi accent bij de houten
basis van de meubels en zijn iets onderhoudsvriendelijker.

Naast deze opties blijven wij actief duurzame werkbladen ontwikkelen en zoeken met
andere bedrijven naar praktische en lang bruikbare materialen. In de werkplaats vertellen
we je er graag meer over.

werkblad materiaal- en kleurkeuze +houtbaar®+houtbaar®+houtbaar®

Richlite bestaat uit zeer fijn
geperst oud papier, gebonden
door een ecologische hars. Het
is hard, kan tegen vocht en
temperatuurverschillen én is
circulair. Qua uitstraling zijn er
verschillende mogelijkheden,
waarbij antraciet de standaard
is.

Een blad met de uitstraling van
terrasso, maar op basis van
hout in plaats van marmer en
graniet. Samengebonden door
een hars en kleurpigmenten op
biologische basis. Hard en
indien nodig goed te
herstellen. Verkrijgbaar in
diverse kleuren, altijd op een
stabiele FSC berken multiplex

De meest natuurlijke oplossing
voor een praktisch werkblad,
altijd op basis van hout uit
lokale bronnen.
Opgebouwd uit diverse delen
en onderling waterdicht
gekoppeld. Verkrijgbaar in
naturel-uitvoering of donker
geolied.

Richlite

Foresso

Eikenhout
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+houtbaar®stappen naar jouw duurzame keuken

Word ook +houtbaar

+houtbaar®+houtbaar®

verwonder kom langs ontwerp genietontspan

Bekijk onze collectie en
bestel de +schaalbaar
proefdoos met onze
houten keukens in het
klein. Met deze
miniaturen en een
eenvoudige plattegrond
van je keukenruimte kun
je zelf aan de slag en de
mogelijkheden van je
nieuwe keuken
ontdekken.

Enthousiast over wat
+houtbaar voor jou kan
doen? Maak een
afspraak met Jan-Willem
en kom langs in de
werkplaats om het hout
te ervaren en onze
producten te zien. We
bespreken je dromen en
wat mogelijk is met je
budget.

Wil je graag een keuken
van +houtbaar, dan gaan
we aan de slag met jouw
idee en maken een 3d-
schets van jouw ruimte
met verschillende
keukenopties. Ook
denken we mee over
installaties, planning en
apparatuur.

Alles naar wens? Dan
komen we hem plaatsen
en aansluiten, in overleg
met de leverancier van
de apparatuur/
installateur. Vanaf dat
moment is het elke dag
genieten van een
heerlijke leefkeuken.

Met jouw wensen in het
achterhoofd wordt het
hout bewerkt tot een
prachtige leefkeuken.
Kom gerust kijken in de
werkplaats (of werk een
middagje mee), geniet
van het ambacht en zie je
keuken tot leven komen.
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+houtbaar®tot slot/ziens

Deze brochure geeft een beeld van wat er mogelijk is qua indeling van de meubels en
afwerking van het hout. Graag bespreken we jouw specifieke wensen. Maatwerk is
mogelijk

Wat wij je graag nog meegeven
De prijzen in deze brochure gelden voor een basisuitvoering, ze zijn inclusief btw en
plaatsing, binnen een straal van 75 km rondom Zwolle. Apparatuur en verbouwingen/
aanpassing aan installaties vallen buiten de genoemde bedragen.
Eventueel ontwerpwerk of aanpassingen en toevoegingen vallen onder maatwerk, dat
bespreken we graag als we je wensen in kaart hebben gebracht.

Onze collectie is handgemaakt. De prijzen zijn gebaseerd op het aantal benodigde
werkdagen om jouw meubel te maken én de kosten voor het hout en het ontwerp. In de
offerte geven we duidelijk aan welke kosten we verwachten te maken.

Deze brochure geeft een beeld van wat er mogelijk is qua indeling van de meubels en
afwerking van het hout. Graag bespreken we jouw specifieke wensen. Maatwerk is
mogelijk

Een keuken van +houtbaar is gebouwd om gebruikt te worden. Het hout is zorgvuldig
bewerkt en behandeld, maar blijft levend materiaal. Het zal elk seizoen werken en
kleurverschillen geven. We houden hier rekening mee in het ontwerp. Mocht er toch iets
niet naar wens zijn, dan lossen we dat graag op.

Drie tot zes maanden na plaatsing van de keuken maken we een afspraak om langs te
komen om de keuken nog een keer te stellen en te behandelen.

Deze brochure is continu in ontwikkeling. Mocht je ideeën of opmerkingen hebben, wij
horen ze graag! De genoemde bedragen zijn geldig tot 1 maart 2022. Kijk voor actuele
prijzen en ontwerpen op goedhoutbaar.nl

Druk- en typefouten voorbehouden.

+houtbaar®+houtbaar®

De mensen
+houtbaar wordt gevormd door Jan-Willem Harwig en Sander Meijboom. Wij ontwerpen
en maken onze +keukens en +kasten zelf en/of in samenwerking met lokale (sociale)
bedrijven. We worden hierbij als erkend leerbedrijf ondersteund door de nieuwe
generatie ambachtsvrouwen en -mannen.

Jan-Willem heeft een achtergrond in duurzaam gebouwonderhoud en een passie voor
ambacht en hout. In Cambodja heeft hij met eigen ogen gezien wat de illegale houtkap
veroorzaakt en is een sociaal houtwerkbedrijf begonnen, om verspilling van hout tegen te
gaan. In Nederland zet hij deze passie voort als circulaire meubelmaker/ondernemer.

Sander is industrieel product ontwerper en heeft jarenlange ervaring met inrichtings- en
ontwerpvraagstukken vanuit de interieurbouw. Hij is creatief, maar ook bedreven in het
vinden van technisch haalbare oplossingen en visualisatie.

Samen zijn we een sterk team in het bieden van minimalistische duurzame houten
oplossingen en producten.

Koffie?
Voel je welkom voor koffie/thee in de werkplaats en
beleef ons werk. Maak een afspraak met Jan-Willem
en Sander via janwillem@goedhoutbaar.nl of
06 - 51 91 23 75.

Goed houtbaar is een duurzaam meubelmerk van
+artillery furniture te Zwolle.
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Sander Jan-Willem

https://www.goedhoutbaar.nl


+houtbaar®

goedhoutbaar.nl
instagram.com/goedhoutbaar

HB-CL-220113

Benieuwd naar wat we nog meer maken? Kijk dan op

https://www.goedhoutbaar.nl
https://www.instagram.com/goedhoutbaar

