
materiaal

bouwen met loofhout.
over 'onbehandelde' architectuur

We laten in deze zintuiglijke editie van dax het
gebruik van hout op verschillende manieren zien.

Hout heeft de naam duurzaam te zijn en het ma·

teriaal wordt steeds vaker door opdrachtgevers
voorgeschreven als ontwerpeis. Gecertificeerd

hout, voorzien van één van veel labels, geniet van

een groeiende algemene bekendheid. Belangrijk

is echter ook het gevoel dat hout opwekt bij de
mens, de gebruiker van het gebouw. Een beter

begrip ervan kan leiden tot beter geslaagde
ontwerpen.

Nog altijd wordt hout door architecten vaak als

materiaal gekozen vanwege de esthetische waarden

die het heeft. De fysische eigenschappen· goed iso

lerend vermogen, relatief hoge sterkte, licht gewicht,

makkelijke bewerking - spelen een steeds grotere rol

bij de keuze om hout te gebruiken.

Van evengroot belang is de duurzaamheid van het

materiaal. Hout is een vernieuwbaar materiaal en

daarmee een duurzame materiaalbron. Certificering

van de productieprocessen maakt dat het kweken

en kappen van hout op een verantwoorde wijze

gebeurt.

hoogste gebouw

Deze zomer is een nieuw record gevestigd op het 8~

bied van construeren met hout. Het hoogste hout n
woongebouw ter wereld is in londen opgeleverd.

De Britse architecten Waugh Thistleton zochten

met hun opdrachtgever naar een manier om relatlt"

goedkope woningen in hoge dichtheid te bouwen
op een binnenstedelijke locatie. Het pand, Stadthau

genoemd, is in samenwerking met het Oostenrijks

KlH ontworpen en gebouwd. Het gebouw telt
negen verdiepingen, bestaat uit een hardhouten

constructie en heeft binnenwanden van verschil

lende loofhoutsoorten.

veilig gevoel

Het Stadthaus ziet er niet heel opvallend uit. De

buitengevel is bekleed met panelen van Europees

loofhout in drie verschillende kleuren. De bin·

nenkant van het pand is opmerkelijk, vanwege de
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In Wales heeft de regeringssenaat een

nieuw pand gekregen naar ontwerp van

Richard Rogers partnership. Aan de kust

van Cardiffstaat een lang, rechthoekig

volume met een glooiend houten dak

dat wordt gedragen door een slanke

stalen constructie. Haljverscholen in

het gebouw is een auditorium met een

enorm houten plafond. De vorm is een

omgekeerder trechter, waarmee het

daglicht van buiten tot diep in de laaI

wordt geleid.

Voor de bekleding is overal onbehan

deld wrc gebruikt vanwege het gemak

waarmee het hout licht gekromd aan

de dakconstructie kon worden beves

tigd. Nog een belangrijke factor speelde

een rol bij de materiaalkeuze: het Jicht

kaatst van de onbehandelde houten lat

ten afen straalt zo op een natuurlijke,

ongefilterde wijze in de ronde schacht.

Dit effect zou met geolied ofgeacety·

leerd hout niet zijn behaald.
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ogenschijnlijk standaard afwerking. De houten,

woningscheidende schijven die voor stabiliteit

zorgen, zijn met pleister afgewerkt. Er zijn standaard

kozijnen toegepast.

Een van de voordelen van deze constructie is de

geluidsdemping. Er zijn veel contactvlakken, maar

de opbouw in meerdere lagen reduceert overlast

met ongeveer 60 dB - een enorme demping. Door de

afwerking met droge afbouw (gipsplaten), merken

de gebruikers niet dat het om een houten construc

tie gaat. Dit is bewust zo gedaan om de bewoners

het gevoel van veiligheid te geven, dat ze associeren

met gebouwen van staal en beton. Volledig omringd

met hout - zo redeneerde het ontwerpteam - zou

den aspecten als brandveiligheid moeilijker uit te

leggen zijn aan de bewoners.

Met acht verdiepingen is een record gezet, maar

de architecten van Waugh Thistleton zijn ervan

overtuigd dat nog veel hoger gebouwd kan worden

volgens dit principe.

staal en hout

Het gevoel van veiligheid is vaker bepalend geweest

voor de keuze van afwerking van gebouwen. Hal

verwege de negentiende eeuw, toen staallangi~am

aan constructieve populariteit won, werd becijferd

dat het materiaal veel sterker en stijver was dan

ijzer of hout. Dat leidde vanzelf tot ranke construc

ties met ongehoorde overspanningen en bouw

hoogtes. Maar een aantal projecten stuitten op een

groot en onvoorzien probleem. De gebruikers van de

gebouwen konden de bouwtechnische eigenschap

pen van staal veel minder goed inschatten dan die

van hout. Het gevoel voor het materiaal ontbrak. De

ranke constructies zorgden voor wantrouwen, voor

een gevoel van onveiligheid. Zeer sterke en veilige

constructies werden daarom ingepakt met houten

'dozen' om gebruikers het idee van veiligheid mee

te geven.

Dit gebeurde onder andere bij de wintertuin van het

Amsterdamse Krasnapolsky Hotel van de architect

G. B. Salm in 1879. Inmiddels is de wintertuin, met

ranke spanten en gegoten kolommen, naar het

oorspronkelijke ontwerp hersteld. Tot tweemaal

toe werd de constructie ingepakt: eerst voor het

constructieve gevoel voor onveiligheid. Later - toen

het Paleis van Volksvlijt afbrandde - werd staal

Canadees hout
Sinds 1992 heeft Canada een federaal geregelde strategie
voor bosbeheer die inmiddels internationaal erkend is.
British Columbia, de meest westelijke provincie van
Canada, gaf in 2006 een visie op de toekomst van haar
bosrijke en enorme landschappen die veel gevolg heeft
gekregen. Het hout van de zuid- en westelijke gebieden
van Canada worden veelal in de VS gebruikt; hout van
de oostkust gaat vaker naar Europa. Per schip duurt dit
tegenwoordig niet meer dan vijf dagen. AI het hout dat
uit Canada komt is voorzien van duurzaamheidslabel: het
land heeft meerdere standaarden (mede-)ontwikkeld,
waarvan FSC de breedste bekendheid geniet.
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geassocieerd met brandonveiligheid. En weer ging

de constructie achter hout. De ontwikkeling van

brandvertragende verven (niet zichtbaar, maar wel

veilig) heeft dit type constructies weer letterlijk

zichtbaar gemaakt. En nu is het kennelijk andersom:

een volledig houten constructie wordt ingepakt om

de gebruiker niet het gevoel te geven dat hij in een

licht ontvlambaar huis woont.

intuïtief

Natuurlijke bouwstoffen als hout en steen worden

al zo lang door mensen toegepast dat wij er vaak

intuïtief mee omgaan. De meeste kinderen weten

al hoe sterk hout is en hoe flexibel. Het gevoel voor

natuurlijke materialen is iets menselijks.

Hout voldoet aan eisen van sterkte, stijfheid, stabi·

liteit, maar ook aan minder kwantitatieve waarden

zoals warmte, licht en veiligheid. Maar ook met de

• voor gebouwen· minder gunstige eigenschap

pen van hout hebben de meeste mensen ervaring:

de brandbaarheid en het soms onvoorspelbare

vervormingsgedrag (omdat er een scheur of noest

in het materiaal zit). Dat laatste verklaart wellicht

de onverkoopbaarheid van hout met noesten in

bijvoorbeeld de Vs: daar komt alleen 'noestvrij' hout

voor de bouw in aanmerking.

onbehandeld hout

On behandeld hout, hout dat zonder verduurzaming

of andere verwerking meteen toe te passen is in

een gebouw, moet aan stringente eisen voldoen. De

meest voorkomende houtsoort in de Nederlandse

bouw is western red cedar (wrc). Cederhout is een

breed toepasbare houtsoort. Het kan voor laagbouw

worden gebruikt voor constructieve doeleinden; va·

ker wordt het toegepast in gevel bekleding, binnen- FS

afwerking en daken. Droog wrc heeft een dichtheid de

van rond de 330 kg/m J• ge

De specifieke werkende eigenschappen van het wc

toegepaste hout zijn van belang voor architecten en wc

constructeurs. Onbehandeld hout dat tegen weers· ne

invloeden kan, is een aantrekkelijk bouwmateriaal. VR

Maar hout zuigt vocht op en zet dus uit. Cederhout ho

wordt in fabrieken gedroogd en heeft dan een m;

vochtgehalte van ongeveer 15%. In (verwarmde) wc

woningen is het vochtgehalte gemiddeld 6%. Dat Dc

verschil wordt door het hout gecompenseerd door eis

krimp. In lengterichting is dit maximaal 2,1% en dat ee

is een overzichtelijke grootte. tel
cal

certificering of

Sinds ongeveer vijftien jaar neemt wereldwijd het vel

aantal gecertificeerd beheerde bossen (en het total

oppervlakte ervan) gestaag toe. Dit heeft ertoe ge- ka

leid dat meer soorten (voornamelijk tropisch) hout Eel

worden geëxporteerd. In de praktijk wordt hout met ter

een FSC (Forest Stewardship Council) of vergelijk- na

baar label minder vaak toegepast. stë

Uit recent onderzoek van Stichting Probos blijkt dat in

ongeveer driekwart van Nederlandse architecten du
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FSC·hout voorschrijven, maar dat het er vaak in

de bouw toch niet van komt. De hoge kosten en

geringe beschikbaarheid van gecertificeerd hout

worden als redenen aangedragen. Raar eigenlijk,

want de Vereniging van Nederlandse Houtonder

nemingen heeft in een brief aan het ministerie van

VROM aangegeven dat het aanbod gecertificeerd

hout de vraag overstijgt. Voor specifieke soorten en

maten is dit echter niet altijd het geval, en daarom

wordt soms 'verkeerd' hout gebruikt.

Door in bestekken alleen kwaliteits- en toepassings

eisen voor te schrijven, wordt de kans verhoogd dat

een aannemer kiest voor niet-standaard houtsoor

ten. Als ook wordt gerefereerd aan andere certifi·

caten, zoals PEFC (the Programme for Endorsement

of Forest Certification schemes), wordt de kans

verhoogd dat duurzaam hout wordt toegepast.

kosten dalen

Een positieve noot voor de nabije toekomst: de kos

ten voor gecertificeerd hout blijven dalen. Europees

naaldhout met een label is nauwelijks duurder dan

standaard hout en zelfs tropisch hout is meestal

in de gecertificeerde variant niet meer dan 10-15%

duurder.

JAARGANG 5 • 2009 • NR. 27

Het aandeel tropisch hout in de Nederlandse bouw

is in de afgelopen tien jaar met 18% gestegen. F5C

hout uit Canada wint ook aan populariteit. Dit

heeft een aantal redenen. Het Canadese bosbe-

heer zeer geavanceerd en de uitstroom van hout

is al jaren constant, wat tot stabiele prijzen heeft

geleid. Vanwege culturele banden met Engeland en

Frankrijk wordt in die landen al langer uit Canada

geïmporteerd hout gebruikt. Tegenwoordig gebeurt

dat vaker ook in Nederland. Het project Crystal Court

van Tangram Architekten is een sprekend voorbeeld

van een groot project waarbij Canadees wrc als

gevelbekleding is gebruikt.

goede bron

Ook in het Nederlandse klimaat kan onbehandeld

hout worden toegepast in het exterieur danwel in

terieur. Hout dat onbehandeld kan worden gebruikt

in Nederland is goedkoper en - indien juist gedetail

leerd en bevestigd· onderhoudsvrij.

Belangrijk is wel dat het hout geschikt is voor het

Nederlandse klimaat. De koude en vaak natte loof·

bossen die aan de kustgebieden van Canada liggen,

zijn dus een goede bron van hout voor Noord-Euro

pese bouwwerken... Philip Allin
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