
“De voordelen van CLT - duurzaam-
heid, circulariteit, unieke eigenschappen - 
zijn groter dan de nadelen of in feite aan-
dachtspunten. Het is een soort spagaat. 
Je kunt hoog stapelen met kruislaaghout. 
In de ruwbouwfase zet je al elementen 
neer die in de eindfase zichtbaar blijven. 
Dat vermindert afval. Grote geprefabri-
ceerde onderdelen zorgen voor minder 
transport en een verkorte bouwtijd, dus 
lagere kosten en CO2-uitstoot.

Bij meerlaagse woningbouwprojecten 
moet je interne geluidswering waarbor-
gen. Onder- en bovenburen mogen im-
mers nagenoeg geen hinder van elkaar 
hebben. Met beton los je dat, door zijn 
massa en gewicht, snel op. Hout vraagt 
een andere benadering door te kiezen 
voor een goede detaillering en opbouw 
van lagen. Hetzelfde geldt voor brandge-
vaar. Derix’ oplossingen voldoen aan de 
bouweisen.

Hout, beton en staal vullen elkaar 
prima aan. CLT-torens hebben veelal een 
kern van beton vanwege de stabiliteit en 
het creëren van vluchtwegen bij brand. 

Er is veel vraag naar kruislaaghout – en 
voldoende aanbod – maar tegelijk kijken 
we er kritisch naar. Soms komt ander 
materiaal beter uit.

Onze zorg is het gebrek aan houtop-
leidingen, waarvan kruislaaghout onder-
deel moet zijn. Projectleiders, werkvoor-
bereiders en uitvoerders bij aannemerijen 
zijn gewend te bouwen met bijvoorbeeld 
kalkzandsteen. Hout is onbekend en 
soms té spannend. Om tot noodzakelijke 
schaalvergroting te komen, moeten  
wij overschakelen van project- naar 
 productdenken. En daarbij het belang 
 erkennen van standaardisatie en stan-
daarddetailoplossingen. Die transitie  
is bezig. Kennis die wij opbouwen,  
moeten we delen. In onze bedrijven in 
Nederland en Duitsland leiden we voort-
durend studenten en stagiair(e)s op. 
 Eigenlijk ligt hier een opgave voor de 
branche.

Als projectenbedrijf verzorgt Derix en-
gineering in eigen huis of met partners. 
Wij berekenen de stabiliteit van de hout-
constructie, bepalen de diktes, afmetin-
gen en knooppunten en monteren zelf. 
Het lijmgehalte van onze producten is 
minimaal (< 1%) en valt ruim binnen de 
EU VOC-emissies. Onze PU-lijm is C2C-
gecertificeerd en we werken aan een cir-
culaire EPD met terugnamegarantie. Het 
mogelijk verbranden van CLT over vijftig 
jaar is anders dan we nu verwachten. We 
moeten toekomstgericht denken.”

MAAKT CLT BELOFTEN WAAR?
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KRUISLAAGHOUT GEEN WONDERMIDDEL
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De bouw gebruikt steeds vaker CLT en prijst dit Cross Laminated Timber de hemel in. Er zijn ook 

nadelen ten opzichte van andere bouwmaterialen, zoals beton en staal. Bovendien is de kennis 

van kruislaaghout zeer beperkt. Een architect, ingenieur/constructeur, bouwer, projectuitvoerder 

en aanbieder van het alternatieve DLT kijken naar de plus- en minpunten.

‘VAN PROJECT- NAAR PRODUCTDENKEN’
Johan Paul Borreman, vestigingsmanager Nederland 
bij Derix
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“Bij ingenieursbureau STEP Enginee-
ring voerde ik in 2011 mijn eerste CLT-
project uit. Elke opleiding was geënt op 
de beton-, staal- en baksteenindustrie. 
Hout bleek slechts een ondergeschikt 
onderdeel. Van Willem Dorst, mijn men-
tor bij STEP, leerde ik wat houtbouw is. 
Door veel literatuur en Engelse en Duitse 
documentatie te lezen, maakte ik mij de 
materie verder eigen. Algemeen kunnen 
we in Nederland nog veel leren van CLT-
bouw. De belangstelling voor kruislaag-
hout groeit. Projectontwikkelaars, archi-
tecten en gemeenten zijn enthousiast 
vanwege de duurzaamheid en verwer-
kingsmogelijkheden. Uiteindelijk zijn wel 
mensen nodig voor de engineering en re-
alisatie van projecten. Een succesvol 
project vergt engineers met voldoende 
vakinhoudelijke kennis.

CLT gaat het goed doen, maar is geen 
wondermiddel. Terwijl ze in het buiten-
land kruislaaghout regelmatig afwerken 

met gips, gaat het in Nederland vaak om 
CLT-zichtwerk. Wel zet ik vraagtekens bij 
de toepassing als zichtwerk in een ap-
partementengebouw. Want dat vraagt 
extra kennis van en aandacht voor 
akoestiek, brand en installaties. Liefst 
werk je met één houtbouwsysteem. Bij 
onvoldoende CLT-kennis durven onder 
anderen constructeurs minder risico’s te 
nemen en kiezen ze sneller voor een be-
tonkern. CLT is echter prima toepasbaar. 
Mits een houtconstructeur vanaf dag één 
aan tafel zit met een architect om de 
constructieschematisering er optimaal in 
te krijgen.

STEP Engineering is bij houtprojecten 
als hoofdconstructeur actief. Bovendien 
vervaardigen we detailberekeningen en 
(3D-)productietekenwerk voor houtbou-
wers. Het resultaat van ons tekenwerk 
wordt dan direct ingelezen in de CNC-
machine voor de productie van de gela-
mineerde houtconstructie. Hiermee on-
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‘KENNIS SCHIET TEKORT’

eeuwenoude houtskeletbouwsysteem van 
het herwonnen podium te duwen. Is dat 
terecht?

Met CLT kun je grote overspanningen 
maken, maar aanvullende engineering is 
nodig. Zo moet vóór de productie duidelijk 
zijn waar leidingen en stroompunten 

komen, om daarna snel en efficiënt te kun-
nen bouwen. Hoewel CLT zwaarder te ver-
voeren en hijsen is dan traditionele hout-
skeletbouw (hsb), weegt het veel minder 
dan beton. Hsb is flexibeler om tijdens de 
bouw nog aanpassingen te doen. Hoge 
kwaliteit CLT-platen kunnen prima in het 
zicht blijven. Aan de buitenzijde kun je 
beide afwerken met gevelbekleding naar 
keuze. Het type bouwmethode hoeft dus 
geen invloed te hebben op de uitstraling 
van het gebouw.

Vanuit biobased-perspectief is de lijm in 
CLT een minpunt. CLT-hout kan niet zo-
maar terug de natuur in en mogelijkheden 
voor hergebruik zijn beperkter. Lijmloze al-
ternatieven, waaronder DLT, zijn echter in 
opkomst. Het is slechts een kwestie van 
tijd voordat kruislaaghout volledig bio-
based zal zijn.

Vanwege zijn gezonde eigenschappen, 
CO2-opslag, prefabricage, aanpasbaarheid 
en losmaakbaarheid gaat CLT veel terrein 
winnen. Dat is zeker! Overigens is CLT niet 
nieuw: al op 23 augustus 1923 werd het 
eerste patent aangevraagd.”

“Gedreven door grondstoffenvraagstuk-
ken, klimaatverandering, isolatie-eisen en 
stikstofproblematiek groeit de interesse in 
houtbouw enorm. Bomen vangen CO2 uit 
de lucht en houden koolstof (C) in hun 
hout vast, dat daardoor een negatieve 
CO2-emissiewaarde heeft. CLT lijkt het 

‘KRUISLAAGHOUT SNEL BIOBASED‘

Daan 
Bruggink, 
oprichter/
architect 
orGA 
Architect

Arjan de roo, ingenieur/constructeur STEP Engineering
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derscheiden wij ons van traditionele con-
structeurs.”
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“In CLT zijn kruislings geplaatste ge-
schaafde delen per laag verlijmd. Wij bie-
den naast dampopen CLT, ook circulair 
Elephant DLT aan. Daarin ontbreken lijm-
lagen. DLT maakt met een gepatenteerd 
systeem (Holz100) gebruik van beuken 
deuvels. Deze worden verder terug-ge-
droogd dan de vuren planken. Zodra het 
vochtpercentage iets toeneemt, zetten 
de deuvels zich vast in de geboorde 
gaten van DLT-panelen. In de Alpen 
wordt het hoogwaardige vuren rondhout 
uitsluitend gekapt bij wassende maan. 
Daardoor bevat dit vuren weinig sappen 
en zijn de stabiliteit en levensduur onge-
kend vergeleken met vuren uit productie-
bossen in Noord- en West-Europa.

DLT heeft twee voordelen. Zo is 
dampopen bouwen mogelijk. Doordat er 
geen lijmlagen tussen de houtlagen zit-
ten, wordt overtollig vocht door de DLT-
gevel van binnen naar buiten afgevoerd. 

Voorwaarde is het gebruik van dampo-
pen stuc, verf en gevelbekleding. Ook 
baksteen vormt geen probleem. Dampo-
pen bouwen zorgt, door een verbeterde 
vochtbalans en het ontbreken van lijm 
(formaldehyde), voor een gezondere leef-
omgeving. 

Daarnaast is Elephant DLT aantoon-
baar circulair via het Cradle2Cradle 
Gold-certificaat. CLT is dankzij zijn hou-
ten basis duurzaam, maar door het hoge 
lijmgehalte niet circulair en niet CO2-neu-
traal te verbranden aan het eind van de 
levenscyclus.

Onze Elephant DLT-elementen voor 
gevels, wanden, vloeren en daken gaan 
tot op de millimeter nauwkeurig naar de 
bouwplaats of houtbouwfabriek. Specia-
listen adviseren over de gewenste op-
bouw, rC-waardes en het uitwerken van 
alle (elektra)voorzieningen. Dus fabrieks-
matig aangebrachte boorgaten en infre-

‘DLT ZONDER LIJM’

Van grote vides en overstekken tot kleine 
details, zoals verzonken gordijnrails. 

Deze eindeloze mogelijkheden zijn mede 
te danken aan het CNC-gestuurde proces. 
Vervolgens heeft de bouwer een schone, 
stille bouw. Daarbij zorgen de zuiverheid 
en maatvastheid van het materiaal voor 
een plezierig bouwproces. Uiteindelijk krijgt 
de eindgebruiker een snelle oplevering, 

een transparant proces en een gebouw 
met ongekende eigenschappen.

De opmars van CLT is overduidelijk, nu 
ook de grote markt het steeds meer om-
armt. Deze geweldige ontwikkeling gaat 
wel gepaard met enkele valkuilen. Groei-
ende populariteit werkt gemakzucht en 
 onderschatting in de hand, waardoor te 
makkelijk wordt gedacht over deze bouw-
methode. Bouwen met kruislaaghout 
vraagt, ten opzichte van traditionele bouw-
methoden, echter om een andere denk-
wijze en aanpak bij het behalen van bouw-
fysische eisen. We moeten voorkomen dat 
CLT een slechte naam krijgt door verkeerd 
gebruik.

Tot nog toe leidt de grotere vraag naar 
kruislaaghout niet tot problemen bij onze 
leveranciers. Toekomstige houttekorten zijn 
echter onontkoombaar, kijkend naar de 
huidige woningnood. Het wordt tijd dat we 
weilanden, oftewel ‘groen asfalt’, gaan ver-
ruilen voor gemengde bosbouw. Plant 
meer bomen!”

“Als CLT-bouwer voeren wij zowel 
casco- als turn-keyprojecten uit. CLT 
maakt alle beloften waar om hét bouwma-
teriaal te zijn. De duurzame voordelen zijn 
bekend en spreken voor zich. Ook voor de 
architect, bouwer en eindgebruiker zijn er 
talloze pluspunten. De architect heeft 
enorme vrijheid bij het vormgeven van-
wege de constructieve eigenschappen. 

‘PLANT MEER BOMEN!’

marijn 
Steenland, 
met broer 
floris 
eigenaar 
ELEmENT 
Buildings

robbert Jan Dekker, directeur Koninklijke Dekker

zingen. Tot slot geven ze aan voor welke 
bouwdelen DLT interessant is of waar je 
prijstechnisch beter kunt kiezen voor 
Elephant CLT, LVL, houtskeletbouw of 
beton.”

26-27-28_forum.indd   28 18-03-21   16:24


