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HOUT IN DE BOUW

<< De werkloods van Rijkswaterstaat in Delfgauw
bevat gelamineerd inlands
lariks. Heko Spanten paste
lariks van Staatsbosbeheer
toe (foto: Walter Frisart).

>> Hoogwaardige
en stapelbare sociale woningbouw
is mogelijk met
FLETTS.

MEER CORPORATIES
OVERSTAG
Bouwen met hout. Houtbouwers willen zo
graag, maar het echte, grote werk komt
nog niet van de grond. Toch begint er
langzaam een zekere bereidheid voor bouwen met hout te ontstaan bij grote opdrachtgevers. Ondertussen ziet een
bouwmaterialenhandel in het noorden van
het land steeds meer bouwmogelijkheden
met hout.

<< FLETTS is een bouwconcept
voor appartementen.

Waarom hebben woningcorporaties
nog niet ‘en masse’ gekozen voor bouwen met hout? Waar blijven de grote orders met de klimaatdoelen in het verschiet? Maar er is beweging te bespeuren bij de corporaties. Een goed
voorbeeld is de ‘Lente-samenwerking’.
In Lente werken acht Brabantse woningcorporaties samen en één van de doelen
is duurzaamheid. Daarmee is bouwen
met hout nu definitief op de agenda gekomen bij deze corporaties.
Karo van Dongen is bestuurder bij
Alwel, één van de Lente-woningcorporaties. Hij legt uit: “In het thema duurzaamheid ging het in eerste instantie heel erg
over techniek en CO2-uitstoot. Klimaatadaptatie en circulariteit kwamen pas
later in beeld. Houtbouw is daar dan
weer een specifieke vorm van. Op dit
moment zijn we vooral aan het leren.
Want het moet vanaf de start goed zijn.
Dus de ambitie is er zeker, maar we zitten in een verkennende fase.”
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REISPROGRAMMA
Er waren wel woningcorporaties die
met een houtbouwer in zee gingen. Die
initiatieven waren echter ad hoc en op te
kleine schaal om echt een verschil te
maken. Op grote schaal is er nog steeds
sprake van ‘oud denken’ bij corporaties,
gemeenten en welstandscommissies.
Wanneer iedereen uitgepolderd is, is het
resultaat vaak een redelijk traditioneel
product met heel misschien een groene
gevel.
Van Dongen: “Er is veel onzekerheid
en onbekendheid over wat er gebeurt als
we daadwerkelijk met hout gaan bouwen. We hebben daarom als Lente-corporaties een ‘reisprogramma’ gestart
waar deelnemers van alle acht organisaties in zitten, om zo vanuit de juiste kennis de juiste keuzes te kunnen maken.
Alle corporaties zijn hierin zoekend. Maar
zodra de kennis gaat landen in projecten, kunnen we van elkaar leren en ook
>>
gezamenlijk massa creëren. Dat geeft
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<< FLETTS
staat voor mo<< Proefproject

met CLT-hout

met FLETTS staat

(foto: Solid

op stapel (foto:

Timber Engi-

Solid Timber Engi-

neering).

neering).

houtbouwers de gelegenheid hun systemen verder te optimaliseren.”

geval laten wij als Lente-corporatie ons
daarvan niet meer weerhouden.”

SCHAALVERGROTING

ONTSTAAN UIT ONVREDE

De overheid ondersteunt dit soort
duurzaamheidsinitiatieven met ‘buyer
groups’. Partijen die inkopen en opdrachtgever zijn, zoals woningcorporaties, worden ondersteund via de RVO
(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). De gedachte achter de buyer
groups is dat er schaalvergroting gaat
ontstaan. Het blijft niet bij losse pilots en
projectjes, maar wordt echt een alternatief voor bouwen op de traditionele manier.

Het FLETTS-appartement is wellicht
een gegadigde voor de woonprojecten
die woningcorporaties willen gaan realiseren. De uit kruislaaghout/CLT opgetrokken woning ontstond uit onvrede met
het traditionele bouwen. “Als projectleider in de bouw was ik bezig met de
korte termijn, brandjes blussen en zaken
die niet goed liepen. De strijd ging ook
vaak over geld. Wanneer ik met mensen
daarover sprak, waren ze het met mij
eens. Helaas veranderde er niets.
Kortom, er is veel kennis in de bouw,
maar die wordt niet altijd effectief ingezet.”
Dat kan anders, vond Dennis van Lith,
die jarenlang in de bouw werkzaam was.
Hij zocht de samenwerking met verschillende marktpartijen en het resultaat is
FLETTS, een comfortabel appartement
van massief hout. Een showmodel is inmiddels te bewonderen bij houtbouwer
Willemsen Veenendaal, één van de partners waarmee Dennis van Lith de modulaire woning heeft bedacht.
De appartementen zijn geconstrueerd
uit elementen van kruislaaghout die in
het buitenland worden geproduceerd en
op maat gemaakt. Willemsen Veenendaal assembleert de elementen tot twee
prefab-modules die zijn voorzien van installaties en sanitair. Met de vrachtwagen
worden de modules op locatie afgeleverd
en gemonteerd. De productietijd van de
appartementen, vanaf het moment van

MEER DAN
LOSSE PILOTS EN
PROJECTJES
“Nee,” zegt Karo van Dongen, “wij
hebben inderdaad geen ervaring met
houtbouw, maar die kennis kunnen houtbouwers ons bijbrengen. Van oudsher
zijn wij bezig met bouwen, bouwen, bouwen en die woningen moeten betaalbaar
zijn voor onze huurders. Op dit moment
is het beeld dat bouwen in hout een tikje
duurder is dan traditioneel. Schaalvergroting zou ook tot een prijseffect moeten leiden, zodat de houtindustrie kan
concurreren met traditionele bouwers en
andersoortige bouwconcepten. In elk
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dulair bouwen
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materiaal bestellen tot aan het turn-key
opleveren, bedraagt slechts 16 weken.
Natuurlijk zit daarvóór nog een traject
van grondonderzoek, kavelstudie en het
maken van een ontwerp.

KOPLOPERS NODIG
Dennis van Lith: “Behalve dat we het
appartement betaalbaar wilden houden,
speelde klimaatverandering een grote rol
bij onze materiaalkeuze. Dat is een nog
veel groter probleem dan de woningnood. Daarom kozen we bewust voor
massief hout als constructiemateriaal.
Onder andere met Solid Timber Engineering en Willemsen Veenendaal ontwikkelden we toen een appartement. Hoewel
het is gestandaardiseerd, kent het vier
varianten in gebruiksoppervlakte. Die
lopen uiteen van 45 tot 80 vierkante
meter.”
FLETTS-modules zijn stapel- en schakelbaar tot een appartementencomplex
van maximaal vijf woonlagen met aan de
voorzijde een galerij. De vormgeving van
de buitengevel is aanpasbaar en kan
voorzien worden van diverse materialen,
zoals hout, Kerloc, Eternit, steenstrips of
andere duurzame en onderhoudsvrije
materialen. Van Lith: “Het is een compleet product, bestemd voor permanente
bouw en kwalitatief zodanig dat het tot
100 jaar mee kan. Een appartement bestaat uit twee prefab-modules en wordt
met schroeven in elkaar gezet. Hierdoor
is het demontabel en circulair.”
Dennis van Lith ziet concurrentie van
andere houtbouwers met vertrouwen tegemoet: “De behoefte aan woningen is
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<< Het Koning
Willem I College in Den
Bosch heeft
een constructie van lariks
uit de bossen
van Staatsbosbeheer (foto:
Pieters Bouwtechniek).

>> Het college is
een ontwerp van
Nieuwe Architecten (foto: Pieters
Bouwtechniek).

in Nederland dusdanig groot dat houtbouwers elkaar niet in de weg zitten. Wij
richten ons met name op woningcorporaties, grotere bouwers en ontwikkelaars.
Woningcorporatie Wonen Limburg wil
met ons een pilotproject gaan doen. Dus
dat is een mooi begin. We hebben een
paar van zulke koplopers nodig.”

specificatie te verzagen. Dit wordt constant aangevuld. We begonnen met het
aanbieden van larikshout via de schappen van de bouwmarkt. Inmiddels kijken
we met Hollands Hout veel breder naar
wat we hebben aan kwaliteit en hoeveelheden, en wat we daar verder mee kunnen.”

NATIONAAL AKKOORD
HOUTBOUW

NATUURLIJKE DUURZAAMHEID

Staatsbosbeheer was vorige maand
betrokken bij de verkenning voor een
Nationaal Akkoord Houtbouw. Binnen dit
initiatief van de Topsector Creatieve Industrie voerden enkele bedrijven en organisaties, die actief zijn in de keten van
bouwen met hout, een onderzoek uit. Ze
willen weten wat de effecten zijn als er in
Nederland meer met hout wordt gebouwd. De verkenning moet een impuls
geven aan toekomstbestendig en circulair bouwen.
Staatsbosbeheer heeft bijna 100.000
hectare FSC-gecertificeerd Nederlands
bos onder haar hoede. Met het rondhout
doet Staatsbosbeheer steeds meer: de
organisatie zoekt actief naar hoogwaardige toepassingen van inlands hout.
Kasper Broek is product development
manager bij Staatsbosbeheer en verzorgde het aandeel van inlands hout in
de verkenning.
“Aan belangstelling voor ons hout is
geen gebrek”, meent Broek. “We houden
standaard zo’n 1.000 m³ aan gedroogde
planken en balken op voorraad. En er ligt
nog eens een paar duizend kuub stamhout op voorraad in onze bossen om op

Hollands Hout valt onder de vlag van
Staatsbosbeheer en bestaat nu ongeveer zes jaar. Hierin werkt de organisatie
samen met architecten, houthandels en
andere fabrikanten van houtproducten,
waaronder gelamineerde houtconstructies. “Voor deze toepassing in de buitenomgeving wordt vaak larikshout gevraagd, vanwege de natuurlijke duurzaamheid van het kernhout. We lieten
SHR onderzoek doen. Daaruit blijkt dat
Nederlands lariks zich beter gedraagt
met betrekking tot scheurvorming dan
Siberisch lariks. Daarom werken bedrijven als Heko Spanten of De Groot
Vroomshoop graag met West-Europees
lariks”, vertelt Kasper Broek.
“Staatsbosbeheer kan het lariks FSCgecertificeerd leveren en het is een houtsoort die zich al bewezen heeft. Jaarlijks
wordt zo’n drie- tot vierduizend kubieke
meter inlands lariks in gelamineerde constructies verwerkt in ten minste vijftig
projecten.”

NEDERLANDS CLT
Ook CLT/kruislings verlijmd hout heeft
de belangstelling van Staatsbosbeheer.
De Nederlandse fijnspar biedt de beno-
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digde kwaliteit, maar er is meer voor
nodig om Nederlands CLT op de markt
te kunnen brengen. Kasper Broek: “Vanuit de klimaatenveloppe hebben we van
de overheid subsidie gekregen voor onderzoek. Het leek ons interessant om het
volume aan hout dat anders bestemd is
voor eenmalig te gebruiken pallets, in te
zetten voor CLT. Dat het kan, is voor mij
geen verrassing. Grote vraag is wel of je
het economisch dicht krijgt gerekend?”
“De conclusie is dat op dit moment de
mogelijkheid ontbreekt om CLT te produceren. De integrale productiecapaciteit is
er niet om kruislaaghout competitief in
de markt te zetten. Eerlijk gezegd vind ik
deze bouwmethode ook niet allesbepalend. Uiteindelijk gaat het erom dat er
meer met hout gebouwd wordt, als ver- >>
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‘FOUTEN MAKEN KAN EIGENLIJK NIET’
Miedema Projecten en SIP Bouwtechniek hebben de
stap naar prefab snel gemaakt. Theo van Dijk ziet steeds
vaker dat er complete elementen worden geleverd.
“We kunnen SIP’s verkopen als losse, handzame panelen. Maar tegenwoordig leveren we eveneens complete
gevelsluitende elementen, inclusief kozijnsparingen. Ook
voor het opzetten van het complete casco draaien we
onze hand niet om. Het is maar net wat de klant wil”,
stelt Van Dijk. “Met houtskeletbouw kun je verder op een
droge en snelle manier bouwen. Als de klant het heel
‘basic’ wil, leveren wij het als bouwpakket met het koppelhout erbij. Dan krijgt de klant een bouwtekening hoe
hij alles moet stapelen. Het is net LEGO voor grote mensen. Fouten maken kan eigenlijk niet.”
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vanger van andere grondstoffen. In welke
vorm dat is, vind ik niet zo interessant.”
Kasper Broek kijkt in samenwerking
met Solid Timber Engineering en de TU
Delft of het mogelijk is om CLT te produceren met een binnenlaag van OSB. “We
leveren 100.000 ton stamhout aan de
OSB-industrie die er weer prachtige platen van maakt. Hoe mooi zou het zijn om
dit met elkaar te kunnen combineren?”

ZELF MONTEREN
Leveranciers van bouwmaterialen bieden de laatste jaren veel meer aan dan
alleen het bouwmateriaal. Halffabricaten,
producten op maat maken: het is bijna
standaard geworden. Miedema Bouwmaterialen in Leeuwarden heeft een volgende stap gezet: het bedrijf levert,
maakt op maat én monteert. Miedema
Projecten prijst zichzelf aan als bouw-

partner en sinds 1 juli dit jaar is SIP
Bouwtechniek toegevoegd aan de Miedema-groep.
“De kennis verschraalt en er is weinig
vakkundig personeel. En wanneer je personeel inleent, lopen vaak de faalkosten
op. Daarbij geldt dat als de aannemer
een bouwdeel uitbesteedt, je ook een
stukje risico kwijt kunt raken. Nu combineren wij het leveren van materialen en
het op maat maken van materialen met
het monteren van materialen”, beschrijft
Theo van Dijk het gat in de markt waar
Miedema in is gesprongen. Van Dijk is
bedrijfsleider van Miedema Projecten en
commercieel manager van dochterbedrijf
SIP Bouwtechniek.

VAN FUNDERING TOT DAK
Miedema’s nieuwe activiteiten behelzen
voornamelijk de montage van gevelbekleding, inclusief achterconstructie. Het takenpakket is sinds kort aangevuld met SIP
Bouwtechniek dat zogenaamde Hemsec
SIP-panelen verwerkt. Deze bouwpanelen
bestaan uit twee lagen van 15 mm dik
PEFC-gecertificeerde OSB3-platen met
daartussen een hoogwaardige isolatiekern
van polyurethaan die nul-ODP wordt inge-

>> Houtskeletbouwelementen van SIP Bouwtechniek.

HOUT
BOUWERS
ZITTEN
ELKAAR NIET
IN DE WEG

>> Door Miedema Projecten gerenoveerde
woning met gevels van
VäriWood (InterFaca).

blazen. SIP-panelen zijn inzetbaar als wanden en daken, en worden gekoppeld met
een geïsoleerde verbindingsveer. Hierdoor
ontstaat een koudebrugarme buitenschil.
Theo van Dijk: “Met SIP Bouwtechniek
zitten we nog eerder in het bouwproces,
vaak al vanaf de tekentafel. Je kunt dan
adviseren in de diverse onderdelen van
de bouw. Een volgende logische stap is
dan ook dat je één en ander levert en
monteert. Van fundering tot dak, we kunnen het nu allemaal aan. Op dit moment
zijn we bezig met een supermooie woning in Bloemendaal. Daar maken we
een complete villa met een casco van
SIP. Echt een kast van een villa. De ene
hand wast als het ware de andere.” <<

>> Met SIP Bouwtechniek zit Miedema nog
eerder in het bouwproces.
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