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Thema-artikel

HOUTCONSTRUCTIES

<< Het Blokiwood-bouw
systeem bestaat volledig
uit hout.

>> Bouwen met
CLT in Zandvoort
(Hout Konstruktie
Friesland).

MARKT IS ER
RIJP VOOR
De verschillende systemen voor bouwen
in en met hout blijven zich aandienen. Een
aantal heeft inmiddels de sporen verdiend.
Andere methodieken zijn op weg hun geschiktheid in de praktijk te bewijzen. De
toegenomen vraag naar houtbouw zorgt
er wellicht voor dat een oud idee een
frisse herstart kan maken.

<< Blokiwood-blokken zijn
met de hand te tillen.

Hout Konstruktie Friesland in Sint Annaparochie stampte deze zomer een
flinke hal van 1.200 vierkante meter uit
de grond en installeerde bovendien een
nieuwe CNC-machine. Hal en machine
zijn inmiddels in gebruik. Het betekent
een stevige uitbreiding voor het bedrijf
dat gespecialiseerd is in houtbouw en
het getuigt van vertrouwen in de toekomst. Zoveel vertrouwen in deze onzekere tijden maakt nieuwsgierig.

CAPACITEIT EN RUIMTE
René Hollander is verkoopmanager bij
Hout Konstruktie Friesland. Hij licht het
hoe en waarom van deze uitbreiding toe.
“De hal van 1.200 m² staat en we hebben een grote CNC-machine met een
lengte van 10 meter. Daarmee kunnen
we de panelen en het hout nog maatvaster, slimmer en sneller produceren. Prefab bouwen zorgt voor een korte bouwtijd op de bouwplaats, maar het vergt
ook veel voorbereiding. Het voordeel van
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deze bouwmethode is dat je vaak lichter
en steigerloos kunt bouwen. Je hebt
geen langdurige steigerkosten en daarmee verbonden vergunningen meer. Tevens zijn er minder verkeersmomenten
op de bouw, wat weer gunstig is voor de
stikstofberekeningen. Maar wil je toegevoegde waarde leveren aan een klant,
dan moet je anticiperen. Dat betekent
capaciteit en ruimte vergroten. Daarom
moesten we wel uitbreiden.”
Het uit een bouwbedrijf voortgekomen
Hout Konstruktie Friesland bouwt inmiddels vijf jaar uitsluitend met hout. In 2015
werd gekozen voor houtbouw, houtskeletbouw en casco. De onderneming
bouwt zowel appartementencomplexen
en woningen als recreatiebouw en optoppingen van flatgebouwen.
Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt
van Kingspan TEK. Dit bouwsysteem is
een ruwbouw-casco van constructief
isolerende sandwichpanelen dat zowel
dragend als isolerend is. Het resultaat is >>
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<< Steeds

<< Deze woning in

meer projecten

Treebeek is opge-

met Bloki-

bouwd met hout-

wood.

vezelblokken.

een dun, licht, damp-open maar ook
energiezuinig en sterk skelet voor bijvoorbeeld een woning. De schil is afhankelijk van het bestemmingplan. Maar bijvoorbeeld steenstrips kunnen in de fabriek al op de gevelelementen worden
gemonteerd. Overigens behoren ook
constructies van kruislaaghout/CLT en
andere bouwsystemen van hout tot het
bouwpalet van Hout Konstruktie Friesland.

’BOUWEN IS
KINDERSPEL’
RISICO’S UITSLUITEN
De keuze voor houtbouw werd ingegeven door de vraag en daarmee verbonden de kostprijs. René Hollander: “Met
dergelijke bouwsystemen zijn we zeven
jaar geleden al begonnen. De markt was
daar toen nog niet rijp voor. Men keek alleen naar wat het kostte. Bovendien
waren de voorgeschreven Rc-waarden
dusdanig laag dat bouwen met hout nog
geen toegevoegde waarde opleverde. De
gewenste Rc-waarden zijn echter omhooggegaan en BENG (Bijna Energieneutrale Gebouweisen: per 1 januari
2021 gelden strengere eisen voor energiegebruik in de nieuwbouw, red.) komt
eraan. Daarmee neemt de verantwoordelijkheid van de aannemer toe en ook
de risico’s die hij loopt. Men is meer genegen te kijken naar een product dat risico’s uitsluit. Wij hebben met Kingspan
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TEK het allerbeste wat je kunt hebben en
de belangstelling is groot. Wij weten ook
niet wat er de komende jaren gaat gebeuren, maar onze orderportefeuille is
redelijk gevuld en wij zien alles positief
tegemoet.”

PUZZEL OP LOCATIE
Een ander bouwsysteem dat in de
praktijk inmiddels zijn waarde heeft bewezen, wordt gefabriceerd in de Franse
Alpen. Tymber Buildings, gevestigd in
het Belgische ‘s-Gravenwezel en specialist in modulair en prefab bouwen, is
sinds februari 2019 de officiële dealer
voor de Benelux van Blokiwood. Dit
Franse bouwproduct is een volledig uit
hout bestaand dragend bouwsysteem.
Aan de binnenzijde zit een OSB3-plaat
van Swiss Krono - tevens de dampvertragende laag - en aan de buitenkant
een Fibertech-plaat van Unilin. Het product is damp-open en volledig opgevuld
met houtvezelisolatie van Steico.
De blokken hebben een standaardafmeting van 60 cm. Er wordt gewerkt met
drie standaardhoogten van 2,48 meter,
2,65 meter en 2,78 meter, met de mogelijkheid van een op maat gemaakt passtuk. De dakelementen zijn op dezelfde
manier opgebouwd. De fabriek in de
Franse Alpen produceert per project.
Daarna worden de Blokiwood-elementen
als een eenvoudig te leggen puzzel op
locatie afgeleverd.
“Op dit moment kunnen we met dit
bouwsysteem gelijkvloers tot twee verdiepingen bouwen. Het is de bedoeling
dat we in de loop van volgend jaar richting zeven woonlagen gaan”, zegt Robert
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Bekkers, eigenaar van Tymber Buildings.
Hij benadrukt de eenvoud van het Blokiwood-systeem: “Bouwen is kinderspel.
Op een tekening staan nummers - en
deze nummers staan op de blokken. Het
is een kwestie van een blok neerzetten
en er luchtdichtingsband omheen aanbrengen, zodat wanneer het volgende
blok ertegenaan komt de aanhechting
tussen de twee blokken meteen luchtdicht is afgewerkt. Je schroeft ze aan elkaar vast. In één handeling zet je een
dragende muur neer die meteen isoleert
en luchtdicht is, maar wel damp-open.”

SERIEUZE VERANDERING
De opdrachtgever bepaalt de afwerking van de gevel. Dat kan een houten
gevelbekleding zijn of een ander materiaal zoals steenstrips. Blokiwood is zonder meer een makkelijk toepasbaar en
duurzaam bouwsysteem, maar waarom
denkt Robert Bekkers dat het de concurrentie aankan met de talrijke andere
bouwsystemen van hout die er zijn?
Bekkers: “Deze blokken zijn met de hand
te tillen, waardoor je manueel het gebouw kunt assembleren. Je hebt geen
zware kranen nodig en moeilijk bereikbare plaatsen zijn daardoor geen probleem.”
Toch is de concurrentie groot op de
markt van houten bouwsystemen. Is
Blokiwood onderscheidend genoeg?
Nogmaals Robert Bekkers: “Wij leveren
aan aannemers en vorig jaar februari is
het product in de Benelux op de markt
gekomen. De belangstelling is dusdanig
groot dat we extra handen nodig hebben
om alles te verwerken. De stikstofproble-
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<< Hout Konstruktie Friesland past
Kingspan TEK
toe.

>> Nieuwe ambulancepost in
Landgraaf (Beerkens Bouwadvies).

matiek werkt daarbij in ons voordeel.
Blokiwood is circulair en ecologisch verantwoord. Wij spelen met dit bouwsysteem in op de eisen van 2050 voor circulair bouwen. Er is wel verschil tussen
Nederland en België. Nederland loopt
een beetje voorop in het circulaire verhaal. Men zegt weleens ‘de Belg is geboren met een baksteen in zijn maag’,
maar gelukkig begin ik daarin een serieuze verandering te merken.”

ISOLATIE TEGEN KOU EN
WARMTE
Een geheel eigen concept voor bouwen met hout heeft Victor Beerkens.
Beerkens Bouwadvies in Panningen,
Limburg, is gespecialiseerd in gezonde
ecologische houtbouw met puur natuurlijke materialen. Diverse gebouwen,
waaronder woningen en zes ambulanceposten in Noord-Brabant en Limburg,
zijn al volgens de visie van Victor Beerkens ontworpen en gerealiseerd. Die
visie behelst een houtbouwconstructie
met houtskeletbouwwanden en -daken
van 30 cm dik, met isolatie van natuurlijke houtvezels. De gebouwen worden
voorzien van gebruiksvriendelijke, eenvoudige installaties. Ventilatie vindt plaats
op een natuurlijke wijze en zonder gebruik te maken van grote klimaatbeheerssystemen.
“Er is steeds meer vraag. Nu ben ik
ook benaderd door de brandweer om te
kijken naar hun bestaande vastgoed”,
vertelt Victor Beerkens. “Tot op heden
werd bij diverse korpsen nog traditioneel
gebouwd. Gevolg hiervan is snelle opwarming van het gebouw. Daarom willen

zij anders gaan bouwen en/of gebouwen
aanpassen en verbeteren.”
Beerkens benadrukt dat zijn bouwwerken niet alleen goed isoleren tegen de
kou, maar dat ze ook de warmte buiten
houden. “Het is supergoed geïsoleerd,
zelfs tegen geluid, en door te werken met
damp-open constructies ontstaat er een
natuurlijk en prettig binnenklimaat. Een teveel aan vocht wordt tijdelijk opgenomen
in de constructie en op een later tijdstip
weer teruggegeven aan de ruimte.”
Hij vervolgt: “Deze manier van bouwen
houdt langdurig de warmte buiten waardoor weinig tot geen extra koeling hoeft
te worden toegevoegd. Hoe natuurlijker
je bouwt, hoe beter je bouwt. Of je nou
houtvezel pakt, of cellulose of stro, het
zijn allemaal natuurlijke producten en die
houden de warmte tegen. We kampen
nu eenmaal in de toekomst met meer
warmte.”

VAN NATURE BRANDWEREND
Victor Beerkens wordt ook voor andere projecten gevraagd. Zo wordt er
een Limburgse carréboerderij uit 1900
op een traditionele manier herbouwd volgens zijn bouwconcept. Wel met een
buitengevel die traditioneel wordt afgewerkt met baksteen. Een ander volledig
in houtbouw uitgevoerd project dat op
stapel staat, is een school van drie verdiepingen.
Beerkens: “Dit is nieuw voor Nederland. Zo kun je een school óók bouwen.
Het voordeel is dat de houten constructie uit zichzelf 60 tot 90 minuten brandwerend is. Deze hoeft dus niet aanvullend brandwerend bekleed te worden.

Daarbij is dit type houtbouw ontzettend
goed en makkelijk te verwarmen met infraroodpanelen. Dat scheelt installatiekosten, het scheelt ergernis, het scheelt
inregelen en het scheelt 40 jaar onderhoud.”
Hij barst van de ideeën en plannen. De
tekeningen van honderd huurwoningen
in vier varianten zijn al klaar. Ze zijn bedoeld voor woonprojecten in Limburg en
Noord-Brabant. Nu moeten nog een woningstichting en beleggers over de brug
komen. “Maar”, zegt Beerkens, “als ik
eenmaal aan tafel zit, kan ik hen overtuigen. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn
vele malen lager en daar scoor ik mee.”
Zojuist is een nieuwe ambulancepost

PROJECT JW
Om bouwen met houtvezelblokken in Nederland weer
van de grond te krijgen, heeft John Wetzels een plan geschreven. Daarin beschrijft hij wat zijn doelstellingen zijn
en hoe hij die denkt te kunnen realiseren, zodat er ‘energiezuinige, installatie-arme en behaaglijke, gezonde woningen’ kunnen worden gebouwd.
‘Project JW’ omvat de vervezeling van hout dat in gechipte vorm wordt aangevoerd, de vermenging met
bindmiddel, de industriële productie en de toepassing.
In 2022 zou de bouw van de eerste productielijn kunnen
worden gestart en dan rollen in 2023 de eerste gebouwen van de band.
“Maar hiervoor heb ik anderen nodig”, realiseert John
Wetzels zich. Hij zoekt daarom partners met een economisch- en een duurzaamheidsbelang. Zij zouden het
mogelijk moeten maken dat dit bouwsysteem opnieuw
in Nederland kan worden gefabriceerd en toegepast.
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in Landgraaf opgeleverd. Victor Beerkens kijkt alweer vooruit: “Mijn volgende
uitdaging is een ambulancepost te ontwikkelen in dié kwaliteit en met dié
wanddikten, maar dat ik het gebouw met
een paar schroeven uit elkaar kan halen
en weer ergens anders kan plaatsen.
Een demontabele ambulancepost zonder
concessies te doen aan isolatiewaarde
en kwaliteit. En dat gaat lukken.”

HOUTVEZELBLOKKEN
Een vergeten bouwmateriaal. Zo zou je
de combinatie van houtvezel en cement
kunnen noemen. Het gaat om ‘vervezelde’
houtresten die in de vorm van plaatmaterialen of blokken worden vermengd met cement. Het cement fossiliseert de houtvezels en zo ontstaat er een stabiel bouwmateriaal waarmee in een aantal landen,
met name Oostenrijk, goede resultaten zijn

>> Beerkens Bouwadvies heeft een eigen
concept voor bouwen
met hout.

behaald. In Nederland strandde de introductie van houtvezelblokken, maar een
comeback is in de maak.
“Wij zijn kwetsbaar als een ei”, zegt
John Wetzels. “Daarom moeten we voor
de toekomst bouwen. Geen roofbouw,
maar opbouw.” Hij is ervan overtuigd dat
bouwen met houtvezelplaten en houtvezelblokken door middel van de CO2-opslag in hout daar een goede bijdrage aan
kan leveren.
Bijna dertig jaar geleden kwam Wetzels op het spoor van bouwen met houtvezels afkomstig uit resthout. Dat leidde
ertoe dat hij met zijn bedrijf Ecoconstruction een aantal bouwprojecten realiseerde waarbij werd gebouwd met Thermospan. Dit damp-open mantelblokkensysteem bestaat uit een combinatie van
houtvezels en cement. De mantelblokken
werden in modules op de bouwlocatie
geplaatst en vervolgens met beton gevuld. Breedplaatvloeren op de muren
zorgden voor een stabiel geheel met een
hoge isolatiewaarde.
Het beste voorbeeld is te vinden in het
Limburgse Brunssum in de wijk Treebeek.
In opdracht van Woningbouwvereniging

’WE ZIJN
KWETSBAAR
ALS EEN EI’
Wonen Zuid en onder de architectuur van
Jo Janssen Architecten in Maastricht werden daar in 2012 en 2013 zo’n 45 woningen met dit bouwsysteem opgetrokken,
met een Rc-waarde van 7,4 m2 K/W.
Het bouwproject werd echter niet voltooid. Deze duurzame manier van prefab
bouwen stierf een vroegtijdige dood
doordat John Wetzels ernstig ziek werd
en zijn bedrijf tegen een faillissement
aanliep. Niemand trad in zijn voetsporen
en bouwen met het houtvezelblokkensysteem raakte in de vergetelheid.
Inmiddels is Wetzels hersteld en wil hij
niets liever dan de draad weer oppakken. “Het is een ideaal bouwmateriaal
gemaakt van afvalhout en zeer kosteneffectief. We hebben het over een natuurvriendelijke, ecologische en rechtvaardige manier van bouwen”, stelt de inmiddels 69-jarige Wetzels. <<

>> Houtvezelcementplaat van John Wetzels.

>> Houtvezelblokken
zijn verwerkt in deze
villa in Brunssum.
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