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Houweling Chaletbouw uit Stadskanaal viert jubileum
Ook al bestaat Houweling Chalet Bouw pas anderhalf jaar, 
eigenaar Thorben Houweling viert toch een jubileum. 
Zijn installatiebedrijf, waar Houweling Chalet Bouw uit 
voortgevloeid is, bestaat in juli van dit jaar tien jaar. Een 
mooie mijlpaal.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Toen Thorben bij een klant van hem 
zag dat diegene een chaletbouwbedrijf runde, dacht hij: 
‘dat kan ik ook’. En dan nog beter. Zo gezegd, zo gedaan. 
Anderhalf jaar geleden begon Thorben zijn Houweling 
Chalet Bouw. “Door het succes van het installatiebedrijf, 
heb ik het kunnen waarmaken om Houweling Chalet Bouw 
te beginnen. Toch wel een mooie mijlpaal! We gaan voor 
goede service en kwaliteit. Dat geldt voor beide bedrijven. 
De kracht van Houweling Chalet Bouw zit in de kwaliteit. 
In combinatie met een betaalbare prijs. We proberen ons 
te onderscheiden in de afwerking, constructie en in de 
installaties van de bouw. Met installaties hebben we veel 
ervaring, vanwege het installatiebedrijf.”

Alles is mogelijk op het gebied van chaletbouw. Van een 
enkel, eenvoudig chalet tot en met een luxe, exclusief 
exemplaar. “Alles wat je maar kunt verzinnen: van klein 
naar groot en van een plat dak tot en met een puntdak. 
We merken dat steeds meer mensen kiezen voor een 
chalet. Dat zien we aan het toenemende aantal aanvragen, 
ook van particulieren. Die laatste doelgroep kiest steeds 
vaker voor woon- en zorgunits op maat. Dat zijn een soort 
aanleunwoningen voor bijvoorbeeld een vader of moeder. 
De chalets kunnen aan de bestaande woning gerealiseerd 
worden of vrijstaand in de tuin. Zorgunits kunnen worden 
geleverd in elke afmeting. Mensen zijn bij ons dus niet 
gebonden aan de gangbare maatvoering van 3 bij 6 meter 
of een veelvoud daarvan, maar zijn volledig vrij om te be-
palen wat het beste past bij hun huis, tuin en budget. Onze 
zorgunits zijn volledig toe te snijden op iemands wen-
sen. Dat betreft niet alleen de maatvoering, maar ook de 
afwerking, zowel binnen als buiten). En natuurlijk hebben 
mensen ook alle vrijheid qua inrichting en faciliteiten. Met 

een uitbreiding aan de woning of een zelfstandige woning 
in de tuin blijft een huis een thuis! En soms kan er zelfs 
subsidie verkregen worden voor een zorgchalet.”

Uitsluitend de beste materialen worden toegepast in het 
productieproces om te zorgen dat zowel zomer als winter 
het comfort bovenaan staat bij Houweling Chalet Bouw. 
“Tijdens de bouw van een droomhuis zijn klanten altijd 
van harte welkom om de vooruitgang te bewonderen. Ook 
aanpassingen maken is dan nog mogelijk. Hierdoor weten 
mensen exact wat voor droomhuis zij krijgen en zijn er 
geen verrassingen achteraf.”

Thorben kijkt naar de toekomst met Houweling Chalet 
Bouw. “We willen onze producten blijven door ontwikke-
len. We willen namelijk niet stilstaan. Zo zijn we bezig met 
nieuwe materialen, bijvoorbeeld op het gebied van isola-
tie. Innovatie vinden we heel belangrijk. Net als oog voor 
jongeren. Zij zijn de toekomst. We bieden jonge mensen 
stageplaatsen aan, zodat ze de kans krijgen om hier rond 
te snuffelen. Wie weet kunnen ze zelfs aan de slag binnen 
ons bedrijf.”
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