
Ambachtelijke HoutbouwAmbachtelijke goed!

Talrijke mogelijkheden om ruimte te creëren 

met een stijlvol bijgebouw, voor ook nog eens

een goede en eerlijke prijs.

Bezoek onze nieuwe website: 

www.ambachtelijkehoutbouw.nl 

  Degelijke bergingen

  Functionele carport

  Romantische veranda

  Open kapschuren

  Stijlvolle tuinhuizen



Het creëren van ruimte en comfort voor bijvoor-
beeld tuinmeubels, stalling van vervoersmid-
delen, dierenverblijf, buitenkeuken, ga zo maar 
door. Naast deze talrijke doeleinden zijn ze ook 
nog eens erg mooi om te zien. Zeker als het tot 
in detail op maat is gemaakt door het team van 
ervaren vakmensen van Kistemaker Edam.

Kennis van Hout

Natuurlijke en duurzame materialen, zoals 
massief eiken en douglas zorgen voor een 
sfeervolle uitstraling. De hoogwaardige, au-
thentieke en robuuste houtconstructies pas-
sen mooi in het Noord-Hollandse landschap. 
En daarnaast krijgen deze materialen in de 
loop der tijd alleen nog maar een mooiere en 
warmere uitstraling. Kennis van houtbewer-
king, verbindingen, constructies enzovoorts. 
Dat hebben wij zeker. Kistemaker Edam is 

namelijk van oorsprong een Molenmakers-
bedrijf. Wij hoeven u natuurlijk niet uit te 
leggen dat voor de bouw en restauratie van 
molens, ambachtelijk vakmanschap op hoog 
niveau vereist is.

Betrouwbaar, betrokken en persoonlijk 
contact staan bij onze werkwijze centraal.

Mogelijkheden

Van een mooie eenvoudige overkapping tot 
exclusieve tuinhuizen met overdekt terras 
en buitenkeuken. Ook qua indeling zijn er 
natuurlijk heel veel mogelijkheden. Bijvoor-
beeld een vliering, ramen en deuren, afgeslo-
ten ruimte voor �iets/motor, enzovoort.

Wat dacht u van een prachtige schuur met ro-
buuste eiken gebinten, bekleed met oude dak-

pannen en gepotdekselde massieve planken? 
Een open indeling met solide dubbele deuren, 
ideaal voor de stalling van uw auto. 

Vergunningsvrij

Voor de bouw van bijgebouwen is over het alge-
meen geen bouwvergunning nodig. Wij kunnen u 
daar vanzelfsprekend over informeren. En mocht 
er toch een bouwvergunning nodig zijn, dan 
kunnen wij die geheel voor u verzorgen. Tevens 
hebben wij verschillende modellen die geheel 
vergunningsvrij gebouwd kunnen worden. 

Een prachtige buitenkeuken onder 

een ambachtelijk buitenverblijf in uw 

achtertuin!

Vrijwel iedereen die van het buitenleven houd 
en ook graag buiten met familie en vrienden 
aan de tuintafel wil genieten van eten en drin-

ken sjouwt zich vaak rot met glazen, serviezen, 
eten, enzovoort. De gastvrouw staat vaak in de 
keuken eten te bereiden terwijl de familieleden 
en de gasten lekker buiten kunnen genieten. 
De etenswaren, serviezen, bestek, noem maar 
op moeten vaak van binnen naar buiten en dan 
weer terug. Wat een gedoe!

Er is een oplossing! Verplaats uw keuken naar 
buiten, en geniet tijdens het bereiden van de 
maaltijd van de buitenlucht en u bent gezellig bij 
uw gezelschap. Hoe? Neem een buitenkeuken 
van Kistemaker Edam! Wij maken ambachtelijke 
buitenverblijven in elke gewenste vorm (bijvoor-
beeld open, half open, dicht met openslaande 
deuren, enz.) met een geïntegreerde buitenkeu-
ken van eenvoudig tot zo comfortabel als u maar 
wil. Zo kunt u niet alleen met mooi weer maar 
ook al bij twijfelachtige weersomstandigheden 
toch genieten van het buitenzijn.

Geen standaard prijs

Wij vinden het belangrijk dat het tussen u en ons 
klikt. Omdat iedere woning, erf, tuin en natuurlijk 
de wensen weer anders zijn, maken wij alles op 
maat. Onze werkwijze sluit daar helemaal op 
aan. U geeft aan wat u mooi vindt samen met 

de functionele eisen.  Nu denkt u misschien dat 
maatwerk veel duurder is dan standaard, maar 
wij helpen dit misverstand graag uit de wereld! 
Onze prijs zal u - natuurlijk in positieve zin - ver-
bazen. Wij hopen dat uw interesse is gewekt. 

Neem vrijblijvend contact op en wij komen 
persoonlijk langs om samen met u een ont-
werpschets op maat te maken, met daarbij een 
aantrekkelijke prijs voor uw bijgebouw. Zo krijgt 
u direct een duidelijk beeld van het gewenste 
eindresultaat.

Kistemaker Edam: 
Ambachtelijke Houtbouw

Traditionele bijgebouwen, zoals degelijke bergingen, een functionele 

carport, een romantische veranda, open kapschuren, stijlvolle tuinhuizen, 

ze hebben allemaal een goede functie: ruimte creëren!

  Degelijke bergingen

  Functionele carport

  Romantische veranda

  Open kapschuren

  Stijlvolle tuinhuizen




