
S LOW 	 L E I S U R E 	 B EWUST 	 B E L E V EN 	 E X P LO R E 	 R E CONN EC T

de WOOD ONE 
the outdoor retreat



You love to walk and wander, to be outside. You tend to take unknown paths instead of following the 
crowd. In your journey you follow your heart. You discover places of calmness, of tranquillity.  

You are attracted to authentic and original people and places. You’re outside when the early 
mornings open up in their mysterious mists. You appreciate the beauty of the local outdoors.  

And why fly to the end of the world when you can have the world at your feet?



Terug naar de basis

Waarom bouwen we niet alle huizen 
en gebouwen van hout?  

Bij beton en staal wordt enorm veel CO2 
uitgestoten en veel fossiele energie gebruikt.   

Bomen zorgen voor minder CO2 doordat ze 
CO2 opslaan. Hout is van nature 100% her-
nieuwbaar en biologisch afbreekbaar. Hout 
biedt een goede thermische en geluids-
isolatie, is hygiënisch, bacteriedodend en 
biedt een gezond leefklimaat.  

Hout is al tienduizenden jaren een bewezen 
bouwmateriaal, veelzijdig en sfeervol. Zelfs 
hoogbouw van 84 meter kan tegenwoordig in 
hout worden gedaan. En hout gaat eeuwen-
lang mee. Stoer en robuust.  

Zonde van de bossen? 
In duurzaam geproduceerde bossen groeit 
genoeg hout. Elke 17 minuten groeit in 
Finland een houten huis. En in Nederland kan 
140.000 hectare bos dienen als grondstof voor 
1 miljoen houten huizen. 

Brandgevaarlijk? 
Hout heeft een hoge brandvertragende 
werking, het vormt eerst een beschermende 
verduurzamende koollaag.

bouwen	met	hout



Ga je voor de laagste prijs en/of een ‘me too’ product

Of	ga	je	voor	beleving	+	een	verhaal?

Uiteenlopende mogelijkheden 

Wij zijn niet van het zoveelste standaard 
bouwwerk.  Jij, jouw bedrijf en je locatie 
zijn bijzonder en dat vraagt dus ook om 
accommodaties die jouw verhaal 
kunnen vertellen. Die benadrukken waar 
je voor staat. 

Dat verhaal ontwerpen we met onze 
architect Natrufied Architecture.  

Een bijzondere Space of Mind cabin, 
Bard Lodge, Wooden Tent, cabin of een 
chill schuilhut kunnen we leveren. 
Natuurlijk. 

Maar we zijn begonnen met de Wood One. 

Als uitdrukking van onze kijk op een 
natuurgerichte manier van recreëren (en 
wonen -als tiny house -).  

De Wood One is het bewijs dat mooi, duur-
zaam en natuur-inclusief een bijzondere 
vakantiewoning kan opleveren.  

De Wood One biedt in 3 versies voor 2-4-6 
personen een ongekende ‘er even uit’ 
beleving. Slow leisure. Bewust Beleven. 

De Wood One is ontworpen voor een plek in 
onze duinen, bossen, wateren of heide.  

Met in alle opzichten een verrassende maar 
ook weer logische manier van genieten. 
Explore & reconnect. 



Als	mens	zijn	we	van	buiten-	naar	binnen-wezens	veranderd.	De	hele	dag	binnen.	Pas	voor	ons	plezier	gaan	we	naar	buiten:	genieten.	



Buiten	zijn.	Dicht	bij	de	natuur.	De	4	elementen	aarde-water-lucht-vuur	zintuiglijk	beleven.	Bewust	beleven.	Slow	leisure.	Slow	living.



Actief	of	passief.	Lekker	buiten	zijn.	Hutten	bouwen.	’s	Morgens	in	het	meertje	springen.	Turen	naar	de	sterren.	De	kracht	van	vuur	voelen.



The	Getaway.	A	secret	spot.	Escape.	On	your	own.	Experience	the	unknown.	The	Dutch	Wilderness.	Become	a	Nature	Nomad.



Van	een	te	realiseren	verblijfsconcept	
naar	een	ontwerp.

vanuit	je	bed	naar	de	
sterren	turen



de	WOOD	ONE	cabin

puur	natuur



de	4-p	WOOD	ONE	cabin

zintuiglijk	ervaren	hoe	mooi	Nederland	is..	de	regen	op	je	huid	voelen..	buiten	zijn..	buiten	douchen..



Een	bijzonder	ontwerp.	Een	eye	catcher.	De	bevestiging	van	hoe	bijzonder	de	locatie	is.	

sedum-dak

12 m2 glas



 

Hout	verbranden?	
Ja	afvalhout(pellets).	
En	FSC	aanplant.		
Met	fijnstof	filters.		
Veilig.	Comfortabel.		
Milieubewust.		
En	vol	beleving.

buitendouche

badkamer

technische	ruimte

houtkachel	+	-oven

handgemaakte	eiken	
meubelen

eiken	keuken

buitenkeuken	+	Green	Egg

sterren	kijken	vanuit	je	bed

48m2	b.v.o.	
30	m2	netto	binnen	

Buitenmaat	excl.	terras:		
toren	6,81	x	3,78	x	5,0m	

living	onderzijde	4,82	x	3,86m	
living	bovenzijde	6,50	x	7,85m		

Buitenmaat	incl.	terras	
11,0m	x	7,25m

BG 1e	et.



 

2-persoons	WOOD	ONE	Plus		

beneden	living	+	badkamer	+	
slapen	2p

6-persoons	WOOD	ONE		

beneden	slapen	4p	+	living	+	
badkamer,	boven	slapen	2p

4-persoons	WOOD	ONE		

beneden	slapen	2p	+	living	+	
badkamer,	boven	slapen	2p

2-persoons	WOOD	ONE		

beneden	living	+	badkamer,	
boven	slapen	2p

WOOD ONE
Uitvoeringen



WOOD ONE opbouw   
van wanden, vloer en dak

damp open
vocht kan naar buiten 
maar niet naar binnen 

CLT cross laminated timber 5-laags
(kruislaags gelamineerd hout: extra sterk)

CLT 150mm
transparant afgelakt

vuren regels

thermisch 
verduurzaamde 
houten delen in 
drie breedten

Op de vloer komen 18 mm dikke 16-18 cm 
brede eikenhouten delen.

Op het waterdicht gemaakte dak komt 
sedum (en eventueel vier zonnepanelen).

De tussenwanden bestaan uit 3-laags 
120mm CLT (transparant gelakt zodat de 
kenmerkende houtstructuur in beeld blijft). 



Sfeervol. Onze interieurontwerper voelde goed aan wat we 
wilden uitstralen in kleuren en materialen. Behalve smaak-
volle items hebben we daar waar mogelijk ook voor pure 
houten en gerecyclede producten gekozen. De referentie-
beelden op deze pagina’s geven een goed idee van de 
uiteindelijke sfeer. 

BACK  
TO

BASIC



Ook voor de bedden kiezen we 
topkwaliteit en van materialen met 
natuurlijke herkomst.  

Want slapen doe je beter met een 
gerust hart. Op echte wol, paarden-
haar, natuurlatex en biologisch 
katoen. 

De reden waarom wij de Wood One 
cabin volledig ingericht opleveren is 
het feit dat wij geloven in de opvatting 
dat exterieur en interieur samen een 
logisch geheel moeten zijn.  

Vanzelfsprekend kan de Wood One op 
verzoek ook worden geleverd zonder de 
inrichting: vanaf €89.900 exBTW. 

De meubelen in de living, 
inclusief de keuken, zijn 

handgemaakt van massief 
eiken.



WOOD ONE water cabin 



De WOOD ONE wordt ter plaatse 
gemonteerd, afgewerkt en geleverd inclusief 
complete inrichting (met massief eiken 
meubelen en keuken in de living) en met groen 
sedum dak, in de volgende versies: 

2-persoons WOOD ONE     € 98.500,-, 

2-persoons WOOD ONE Plus €122.500,-, 

4-persoons WOOD ONE     € 129.500,-, 

6-persoons WOOD ONE     € 169.500,-  
exBTW  .

#theDutchWilderness
#NatureNomad
#hetkananders

INTRO PRIJS
4-p Wood One € 89.900,-
incl. badkamer, excl. meubilair / inrichting / eiken 
vloer en 21% BTW. 

Geldig voor de eerste 
10 exemplaren



De Wood One wordt aan de buitenzijde bekleed met 
thermisch verduurzaamd hout, dat onderhoudsvrij is, 
mooi vergrijst en in drie breedtes wordt aangebracht 
(links). De kozijnen zijn van onderhoudsvrij iroko 
hardhout.

De Wood One wordt aangesloten op de aanwezige water-
leiding, riolering en elektra. De Wood One is voorzien van 
elektrisch verwarmen en koken maar ook van een hout-
kachel voor sfeer en warmte en waarop gekookt kan worden 
(en het elektrisch kookstel niet hoeft te worden gebruikt). Ook 
het terras, een Green Egg, binnen- en buitenmeubilair worden 
meegeleverd. Voor de plaatsing, montage en inrichting worden 
5-7 werkdagen uitgetrokken.

Optioneel is:
๏ De ‘all electric’ versie inclusief vier zonnepanelen op het dak.

๏ De ‘off grid versie A’ waarbij elektrisch wordt verwarmd en gekookt, 
het grijs water wordt hergebruikt en het zwart water wordt 
omgezet in een tank onder of naast de Wood One.

๏ De ‘off grid versie B’ waarbij met hout of pellets wordt verwarmd en 
gekookt, het grijs water wordt hergebruikt en het zwart water 
wordt omgezet in een tank eronder/naast.

WOOD ONE  
oplevering



WOOD ONE  
uitrusting

houtkachel + -oven
(linksboven: tegen minderprijs)

buitenmeubilair

Green Egg in de buitenkeuken



Circulair (C2C) & bio based



a	way	of	life
de WOOD ONE

De Wood One maakt een andere manier van leven en 
vakantie vieren mogelijk. Op bijzondere plekken. Met 
elkaar. In en dichter bij de natuur.  

Onze oorsprong en onze toekomst ligt bij gebruik van 
wat we echt nodig hebben, op basis van circulariteit en 
een bewustere levensstijl. 

Een andere manier van denken en doen verdient in onze 
ogen navolging. Toerisme is van kamperen in de natuur 
verworden tot een intensieve industrie.  

Nu is het tijd om een andere weg in te slaan. Met een 
cabin die als het ware ander gebruik en gedrag 
faciliteert. Dichterbij de natuur en onszelf.  

Hout is een natu u rprodu ct. Een bouwmateria a l dat gewoon 
bu iten groe it. En onze CO2-afdru k he lpt verkle i n en.  

Va ka ntie vieren i n een Wood One is n iet a lleen leu ker 
maa r voora l ook f i jn er. En logischer e igenli jk. 



mail@livinwood.nl 

T: +316-50298181 
Twitter #livinwood 
Insta @livinwood

livinwood.nl houten (recreatie)woningen, 
hotel cabins en tiny houses

Inspired by Nature


