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h e t  s t o k j e  ov e r n e m e n

De laatste editie van Het Houtblad 2018 staat ook voor een nieuw 

begin. Dit is mijn eerste voorwoord als hoofdredacteur van Het 

Houtblad en dat kan niet anders beginnen dan met een dankwoord 

aan mijn voorganger, ambassadeur van architectuur in hout, Hans 

de Groot. Bedankt voor alle bevlogen verhalen, velen met mij zul-

len ze gaan missen! Als architect loop ik al een tijdje mee op de 

bouwplaats en mede dankzij Het Houtblad heb ik mij verder ver-

diept in het bouwen met hout. Het programma van de Houtdag 

2018, in hotel Jakarta in Amsterdam, toonde eens te meer aan dat de 

mogelijkheden grenzeloos zijn. Actuele thema’s zoals circulair bou-

wen, CNC-freestechnieken, toepassingen in kruislaaghout, werken 

met BIM-modellen en grensverleggende houthoogbouw, passeer-

den de revue. Een rode draad vormde het belang van milieubewus-

te maatregelen en maatschappelijke betrokkenheid in de bouw. De 

houtsector is al lange tijd een voorloper op dit gebied. Samen bou-

wen aan een gezonde, duurzame toekomst. Ook de projecten in 

deze editie laten een grote verscheidenheid aan toepassingen zien. 

In een majestueuze bibliotheek, een schaapskooi één met het land-

schap, een indrukwekkende overkapping van een treinstation, een 

houtmuseum geïnspireerd op een houtzaagmolen en een aardbe-

vingsbestendige schuurwoning. Veel leesplezier gewenst en een 

hele goede jaarwisseling.

barbara heijl,  

hoofdredacteur
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In Slochteren staat een aardbevingsbestendige woning. Het zwarte silhouet verwijst naar het archetype van 

een schuur. De sobere uitvoering van een  agrarisch volume is vertaald naar een modern woonhuis met minima-

listische details. Zo sluiten geveldelen in Siberisch lariks naadloos aan op shingles van red cedar. Doordacht 

materiaalgebruik en finesse in de afwerking vormen eenvoud om tot ingetogen schoonheid. 

in  ho u t  omhuld
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De kleur van de gebeitste shingles spoelt na verloop van tijd een beetje uit, dat geeft 

een levendig beeld met steeds meer kleurschakeringen.

Alle shingles zijn met de hand gebeitst.

Plattegrond van de begane grond. Dwarsdoorsnede van de woning.

De eenheid in de gevel is gewaarborgd door het beitsen van de gevelplanken en de shingles in dezelfde kleur.
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gevel over bijna twee volledige verdiepingen van glas. 

Wel beschutten kloeke, horizontale lamellen de woning 

tegen te veel opwarming door de zon. Bovendien bieden 

ze de benodigde privacy op de slaapverdieping ’, vertelt 

Clots. De schuine kap van de woning is asymmetrisch. De 

goothoogte ligt namelijk ruim 1,2 m hoger aan de weide-

zijde dan voorgeschreven. Omdat de woning het bouw-

blok beëindigd, heeft de gemeente hiervoor een uitzon-

dering gemaakt. Dit komt het panoramisch zicht op het 

landschap vanuit de woning ten goede. 

Dippen en drogen De zwarte gevel omhult het huis 

als een nauwsluitende handschoen. Clots: ‘De opdracht-

gever had een grote voorkeur voor shingles op het dak. Ik 

heb een voorbeeld laten zien van een fraai gedetailleerde 

woning in Engeland, van onder tot boven met shingles 

bedekt. Met deze referentie in ons achterhoofd hebben 

we de gevels ontworpen. Omdat de woning aan de weg 

staat, vonden we een alzijdige gevelbekleding hier niet 

passen. Daarom hebben we de kopgevels bekleed met 

verticaal geplaatste planken van Siberisch lariks. Hetzelf-

de hout is gebruikt voor de horizontale lamellen. Het dak 

is bedekt met shingles van red cedar, die doorlopen over 

de zuidoostgevel tot op het maaiveld.’ De eenheid in de 

gevel is gewaarborgd door het beitsen van alle geveldelen 

en shingles in dezelfde kleur. De gekozen shingles van 

450 mm lang, hebben kwaliteitsklasse 1 en zijn geïmpor-

teerd uit Canada. Ze zijn gezaagd uit kernhout vrij van 

noesten, hebben rechte draad en zijn daardoor geschikt 

voor daken en gevels. Ze zijn geleverd door Dutch blue la-

bel, samen met de beits; Sansin Roof-Tec in de kleur Exte-

rior Translucent Onyx 27. ‘Shingles worden in Canada 

veelvuldig toegepast als dakbekleding. Het is daar traditie 

om samen met de hele familie de shingles te beitsen en 

aan de waslijn te drogen te hangen. Onze opdrachtgevers 

hebben dat ook gedaan. Gezamenlijk hebben ze alle ge-

veldelen en shingles stuk voor stuk gedipt en gedroogd. 

Na de montage met roestvaststalen nagels, is de zichtzijde 

nog één keer behandeld. In de praktijk spoelt de kleur na 

verloop van tijd een beetje uit, dat geeft een levendig 

beeld met steeds meer schakeringen’, aldus Clots.

Weloverwogen kwaliteit  Naast het zwarte voorko-

men, smeden de materialen en detaillering de afzonderlij-

ke bouwdelen samen tot een solide geheel. De gekozen 

WaxedWood gevelplanken, een product van Foreco Dalf-

Slochteren is een karakteristiek Hollands lintdorp in de 

provincie Groningen. De naam herinnert aan de tijd met 

hoge venen en moerasbossen. Het plaatsje is dan ook ge-

bouwd in veengebied op een langgerekte keileemrug en 

staat bekend om de romanogotische kerk met vrijstaande 

toren, meerdere watermolens en het landgoed Fraeyle-

maborg. Iets minder pittoresk, maar zeker zo beroemd, is 

het aardgasveld van Slochteren. Het ondergrondse veld is 

in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekt 

en bevat ongeveer twee derde van de Nederlandse gasre-

serves. Gaandeweg is aan het licht gekomen dat het win-

nen van dat gas grote gevolgen heeft voor de bebouwde 

omgeving. Daarom moeten alle nieuwbouwprojecten in 

de regio nu voldoen aan richtlijnen voor aardbevingsbe-

stendig bouwen.

Aardbevingsbestendig ‘Er zijn voor de vuist weg 

twee voor de hand liggende mogelijkheden voor het be-

reiken van een aardbevingsbestendige draagconstructie’, 

vertelt ontwerper Jan Clots van architectenbureau +PEIL.

‘Of je maakt een zware ‘bunker’ die een beving kan weer-

staan. Of je ontwerpt een lichtgewicht constructie die kan 

meebewegen. Wij hebben voor het laatste gekozen.’ De 

woning is gefundeerd op palen en heeft een betonnen 

begane grond vloer. Verder heeft de woning een traditio-

neel houten skelet. Houten spanten van gelamineerd la-

riks (100 mm x 380 mm) met een hart op hart afstand van 

3,8 m, leveren een indelingsvrije begane grond op. Geen 

enkele wand staat tegen de buitenmuur. Wel zijn, voor de 

stabiliteit, geschoorde stalen kokerprofielen opgenomen 

in de hsb wanden van een kern op de begane grond. In 

deze kern zijn de garderobe, de meterkast, de toiletten en 

bergruimte opgenomen. Juist op de verdieping is het van 

groot belang zo min mogelijk gewicht toe te voegen om 

aardbevingen te kunnen weerstaan. Daarom zijn de ver-

diepingsvloer en alle wanden van hsb en zijn de binnen-

wanden afgewerkt met OSB-platen. Clots: ‘Dankzij de 

houten verdiepingsvloer konden we een vide maken over 

de volledige lengte van de woning, zonder ingewikkelde 

ingrepen.’

Omlijst landschap Het zwarte schuurhuis staat aan 

een lange, kaarsrechte laan geflankeerd door bomen. De 

woning is onderdeel van een uitbreiding van 45 vrijstaan-

de woningen. De percelen konden naar eigen inzicht 

worden ingericht binnen de gestelde bouwregels. De wo-

ning is de laatste in een rij en staat aan de rand van het 

open landschap. Architectenbureau +PEIL maakt hier op-

timaal gebruik van. ‘Het ontwerpproces start voor ons bij 

de plek. Wat zijn hiervan de kenmerken en welk soort ge-

bouw past daarbij? De woning in Slochteren is gericht op 

het uitzicht over de landerijen. Daarom is de noordwest-

a a n s l u i t i n g e n  t u s s e n  b o u w d e l e n 

s c h i t t e r e n  i n  b e s c h e i d e n h e i d  ■■■



De zwarte houten gevel omhult het huis als een nauwsluitende handschoen.

De verschillende geveldelen sluiten met grote precisie op elkaar aan. De na-

tuurlijke tekening van het Siberisch lariks maakt het beeld extra levendig. 

 Zwarte kozijnen en spanten kaderen het landschap in.

Verticaal detail. De dakgoot van aluminium is 

vormgegeven als één van de lamellen. 
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Locatie: Slochteren Opdrachtgever: Particulier Gebruikers: Particulier Architecten:  +PEIL, Groningen (plus-

peil.nl) Houtconstructeur:  W2N, Drachten (w2n.nl) Aannemer:  Van Calkar, Harkstede (vancalkar.

nl) WaxedWood Siberisch lariks: Foreco, Dalfsen (foreco.nl) Shingles red cedar: Dutch blue label, Groningen 

(dutchbluelabel.nl) Bruto bouwoppervlak:  126 m2 Bouwperiode: 2016 / 2017  Opgeleverd: januari 

2017 Bouwkosten: N.B.

hout, maar het is een mat gemoffelde aluminium goot met 

kopschotten, van zetwerk in dezelfde vorm. De spanten 

van de draagconstructie verdelen de gevel in segmenten 

met daartussen de kozijnen. Daarom zijn om de 3,8 m 

 gaatjes gemaakt in de goot. Ze wateren af in stalen UNP- 

profielen die aan de buitenzijde van de spanten zijn be-

vestigd. Zodoende stroomt het regenwater in het zicht 

naar beneden, maar is de hemelwaterafvoer toch verbor-

gen.’ 

Natuurlijk kader De beleving van hout stopt niet bij 

de voordeur. De combinatie van zwart gebeitste, gelami-

neerd lariks spanten met onbehandelde OSB-wandbekle-

ding is binnen beeldbepalend. Samen met zwart geschil-

derde mahonie kozijnen kaderen ze het weidse uitzicht 

over de landerijen in. Clots: ‘Ook de horizontale lamellen 

van Siberisch lariks die voor het glas langlopen karakteri-

seren de ruimte binnen. Vanaf de begane grond vormen 

ze een halfgesloten beschutting en op de eerste verdie-

ping ervaar je de transparantie, want dan kijk je er zo tus-

sendoor. Iedere kamer op de eerste verdieping heeft een 

inpandig kozijn. Zo kun je ook vanuit  elke slaapkamer ge-

nieten van het uitzonderlijk vrije uitzicht.’ 

Op eigen wijze Opvallen zonder toeters en bellen, dat 

is de kracht van het schuurhuis in Slochteren. Traditionele 

vorm en bouwmethode zijn op eigen wijze geïnterpre-

teerd en verfijnd. De zwarthouten verschijning sluit aan 

bij het landschap, maar onderscheidt zich door welgeko-

zen materialen en secure detaillering. Met extra aandacht 

voor de afwerking is een klassieke schuur getransfor-

meerd tot een hedendaagse woning. •

b a r b a r a  h e i j l

sen, zijn onder hoge druk geïmpregneerd tegen aantas-

ting, waarbij ook een wasemulsie in de houtporiën is aan-

gebracht. Het Siberisch lariks komt uit duurzaam 

beheerde bossen met een PEFC- of FSC-certificaat. De 

toegepaste gevelplanken zijn 18 à 19 mm dik, hebben een 

fijnbezaagde zichtzijde en een werkende hoogte van 140 

mm. Ze sluiten op elkaar aan met een halfhoutse overlap 

en hebben rechte, kantige hoeken. Uitgelijnde, roestvast-

stalen nagels bevestigen de planken op horizontale regels 

die naar de binnenzijde van de constructie zijn afge-

schuind. Het afschuinen voorkomt strepen op de gevel. 

De achterliggende tussenruimte is goed geventileerd. Bij 

iedere opening in het gevelvlak, bijvoorbeeld op de hoe-

ken, is insectengaas geplaatst. Ook over de positie van de 

raampartijen is goed nagedacht. De zijkanten van de ko-

zijnen stroken exact met de zijkanten van de gevelplan-

ken. Het vergt meer aandacht in de voorbereiding, maar 

het zijn dit soort kleine verschillen in de uitvoering die 

een groot verschil maken in het eindresultaat.

Rechttoe rechtaan Een doorsnee schuur heeft geen 

tierelantijnen. Dit gegeven is in de schuurwoning gebruikt 

om de aansluitingen tussen bouwdelen te laten schitteren 

in bescheidenheid. Shingles van het dak sluiten nauwge-

zet aan op de verticale gevelplanken, met een minimaal 

overstek. Een kozijn in de kopgevel van de badkamer aan 

de ouderslaapkamer is discreet bedekt met vier gelami-

neerde stijlen die pal voor het raam langs lopen. Ook de 

beluchting van de toiletten is aan het zicht onttrokken. De 

doorvoeren monden uit onder het dakoppervlak op de 

geventileerde ruimte achter de shingles. De rookgasaf-

voer van de houtkachel echter, was hiervoor niet geschikt. 

Dat is opgelost door deze juist buitenlangs te leiden. Als 

ware het een uitzondering die de regel bevestigt. Het 

oogt allemaal vanzelfsprekend, maar het kost heel wat 

hoofdbrekers om dit ook technisch correct uit te voeren. 

Uitblinken in bescheidenheid Er is nergens een re-

genpijp te bekennen en het dakvlak van shingles loopt on-

onderbroken door in het gevelvlak, zonder dakgoot. ‘De 

afvoer van regenwater was met name uitdagend aan de 

noordwestgevel met de grote glazen puien’,  vertelt Clots. 

‘We hebben een verholen goot in het zicht gemaakt. De 

bovenste lamel voor de zonwering is namelijk niet van 

CO2-voetafdruk 

In schuurhuis Slochteren is onder andere 28,15 m3 hout 

toegepast (3,45 m3 WaxedWood van Siberisch lariks, 

3,80 m3 red cedar, 4,00 m3 gelamineerde lariks, 11,30 

m3 OSB-platen, 2,50 m3 vuren en 3,10 m3 multiplex). 

Dit betekent een CO2-vastlegging van 19.221 kg. Het 

compenseert de uitlaatgassen van een middenklassen-

auto over 161.521 km of het jaarlijks elektragebruik 

van 21 huishoudens.



De opkomst op de Houtdag 2018 was overweldigend, dank aan alle aanwezigen.

hout op tr iomf tocht

f otov er sl ag  h o u t dag  20 18

Indrukwekkende projecten Zo was er onder ande-

re een ontwapende presentatie van RO&AD Architecten 

over absurdisme in de architectuur en de nuchtere presen-

tatie van Fabian Scheurer over zijn aanpak van innovatie-

ve, indrukwekkende houtprojecten. Verder waren er vijf-

tien ronde tafels met moderatoren uit het vakgebied, een 

kennismarkt van marktpartijen en gelukkig was er ook 

nog tijd voor een hapje en een drankje. •

b a r b a r a  h e i j l 

Zelfs het weer hielp een handje mee, bezoekers kwamen 

aan in een zonovergoten Hotel Jakarta. De liefhebbers van 

architectuur in hout konden hun hart ophalen tijdens de 

rondleiding door dit knappe staaltje houthoogbouw.

Boordevol houtkennis Het programma zat boorde-

vol houtkennis. Begeleid door dagvoorzitter Daan Brug-

gink, lieten sprekers uit binnen- en buitenland aan de 

hand van inspirerende projecten zien wat er vandaag de 

dag mogelijk is in hout. 

Alle Houtdag-bezoekers werden rondgeleid door het imposante Hotel Jakarta. alle foto’s: www.johnlewismarshall.com



Dagvoorzitter Daan Bruggink  
introduceert de eerste spreker. Daniele Tanzi bedacht als student aan de TU Delft een knooppunt voor houtverbindingen.

CEO van Houtblad-uitgeverij Mybusinessmedia Joachim Driessen heet de bezoekers welkom.

Vanuit de skybar van 
Hotel Jakarta is het uit-

zicht indrukwekkend.

Atto Harsta tijdens een rondetafelsessie.



Op de achtste ver-

dieping wordt uitleg 

gegeven over de houten 

hotelkamers die als 

blokken op elkaar ge-

stapeld zijn.



Ro Koster vertelt over het project de West 

Brabantse Waterlinie, samen met…. ….Ad Kil, waarmee hij RO&AD Architecten vormt.

De tafel van FSC Nederland zit vol.

Tijdens de masterclass wordt 

druk gediscussieerd. 

Hotel Jakarta heeft een  

prachtige binnentuin. 



D A G  M E T  H O U T E N  R A N D

Het was een dag met een houten randje: boegbeeld van Het Houtblad Hans de Groot nam afscheid in stijl op dit door hem georganiseerde evenement.  

De Groot is, na 27 jaar werkzaam te zijn geweest voor het vakblad, met pensioen gegaan. Hij droeg het stokje over aan zijn opvolger Barbara Heijl. Zij 

mag volgend jaar zorgdragen voor een spectaculaire Houtdag 2019.

Barbara Heijl, die vanaf Houtblad 8/2018 het 

stokje overpakt. 

Toen nog hoofdredacteur Hans de Groot memoreert de Thorntown Chapel in Eureka Springs, Arkansas, ontworpen door Fay Jones, het bouwwerk dat diepe indruk op 

hem maakte. Hij droeg het hoofdredacteurschap over aan…

...uitgever Suzanne Wanders.Hans de Groot luistert, samen met zijn vrouw, naar 

de speech van...



Veel interesse voor de informatiemarkt onderin Hotel Jakarta.

Er waren dit jaar 15 rondetafelsessies.

Fabian Scheurer, de laatste spreker van de dag, vertelt over cnc-technieken binnen het bouwproces.

Sponsoren: 

Hoofdsponsor:
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18 De Nederlandse overheid werkt samen met 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-

ties aan een Nationaal Klimaatakkoord. Dit 

akkoord heeft als doel om klimaatverandering 

tegen te gaan. Er worden afspraken gemaakt 

hoe Nederland een CO2-reductie van 49% 

kan realiseren in 2030 ten opzichte van 1990.

In het voorlopig Klimaatakkoord (hoofdlij-

nenakkoord), dat nu verder uitgewerkt wordt, 

komt de inzet van meer duurzaam hout als 

bouwmateriaal op verschillende plaatsen aan 

bod: een van de maatregelen onder het thema 

Landbouw en landgebruik is de vastlegging 

van CO2 in de natuur door meer gebruik van 

duurzaam (inlands) hout in de bouw en kli-

maat-slimmer beheer van bossen. Een be-

langrijk element bij het thema Industrie is het 

gebruik van circulaire grondstoffen en pro-

ducten, waarbij vastlegging van CO2 in bouw-

materiaal – zoals hout - een van de pijlers is. 

Ook binnen het thema Gebouwde omgeving 

is er aandacht voor CO2-arme bouw, zowel in 

de gehele bouwketen als in bouwmaterialen. 

In het voorlopig Klimaatakkoord wordt dus 

erkend dat duurzaam hout als bouwmateriaal 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 

realiseren van de klimaatambities van Neder-

land. Zaak is om hier nu concreet handen en 

voeten aan te geven bij de verdere invulling 

van het Klimaatakkoord. 

Waarom duurzaam hout? Meer duur-

zaam hout blijvend benutten in de bouw, be-

tekent minder emissies van broeikasgassen. 

De grote kracht van duurzaam hout zit hem in 

de opslagcapaciteit van CO2 en de relatief lage 

CO2-footprint. In elke kubieke meter hout is 

gemiddeld bijna een ton CO2 vastgelegd en als 

je de belasting van materialen die je kunt ver-

vangen, zoals beton en staal, daarbij optelt is 

het zelfs twee ton. Bij de productie en plaat-

sing van beton en staal komen relatief veel 

broeikasgassen vrij. Een groeiende boom 

neemt CO2 op en zet dat om in o.a. hout. Als 

de boom wordt gekapt blijft het hout de op-

geslagen CO2 vasthouden. Ook kost de win-

ning, productie en transport van hout en het 

vervaardigen van houtproducten weinig ener-

gie dat resulteert in een lage CO2-footprint. 

Door al deze eigenschappen heeft duurzaam 

hout een gunstig effect op het klimaat.

Biobased circulaire economie Bomen - 

en daarmee houtproducten - zijn van nature 

circulair. Duurzaam hout is een hernieuwbare, 

uit duurzaam beheerde bron en biologisch af-

breekbaar en voldoet daarmee alleen al aan 

de eisen voor een circulaire economie. On-

derzoek geeft aan dat de inzet van duurzaam 

hout op een optimale manier, ofwel ‘cascade-

ring’, bijdraagt aan een circulaire economie, 

waarbij meer waarde wordt toegevoegd met 

minder materiaal. Hierbij wordt duurzaam 

hout zo lang mogelijk in de keten gebruikt. 

Allereerst wordt duurzaam hout gebruikt 

voor toepassingen met een lange levensduur

en/of een hoge toegevoegde waarde. Na 

deze fase wordt hout op een zeer verant-

woorde manier hergebruikt of gerecycled tot 

andere producten, en pas in de allerlaatste 

stap wordt hout verbrand voor de productie 

van energie.

Ambities voor duurzaam hout De 

houtsector wil de inzet van duurzaam hout de 

komende jaren vergroten, en zet daarbij voor-

al in op de woningbouw en de grond-, weg- 

en waterbouw. Het verwezenlijken van deze 

ambities levert jaarlijks een vermijding van 

bijna 0.3 Mton CO2 -equivalenten op. Uit on-

derzoek blijkt dat door toepassing van houts-

keletbouw ten opzichte van traditionele zwa-

re bouwmethoden (beton en kalkzandsteen) 

gemiddeld een 42% lagere CO2 -uitstoot per 

woning kan worden gerealiseerd. Het realise-

ren van 10.000 woningen in houtskeletbouw 

levert jaarlijks een reductie op van 6% in 

CO2-emissies voor de gehele nieuwbouwsec-

tor, ten opzichte van de huidige trend waarin 

per jaar slechts 1.500 woningen met houtske-

letbouw worden opgeleverd. Per jaar is dit 

meer dan 0.106 Mton CO2-equivalenten. 

Minder beton Door in deze 10.000 wo-

ningen ook duurzaam hout te gebruiken voor 

andere toepassingen (zoals kozijnen, deuren, 

trappen en gevelbekleding) kan deze reductie 

verder verhoogd worden naar bijna 11%, ofte-

wel bijna 0.191 Mton CO2-equivalenten per 

jaar. Deze besparing is mogelijk doordat min-

der beton en staal nodig is, waardoor de daar-

D E  K L I M A A T B I J D R A G E  V A N  D U U R Z A A M  G E P R O D U C E E R D  H O U T

Een belangrijke voorwaarde is dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt.
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bij bijbehorende emissies worden vermeden. 

De opslag van CO2 in hout kan hier nog eens 

bij worden opgeteld. 

Door meer zogeheten kunstwerken in de 

grond-, weg- en waterbouw (gww) van 

duurzaam hout te maken, zoals bruggen en 

damwanden, wordt er ook CO2-uitstoot ver-

meden. De houtsector wil daarom 10% meer 

duurzaam hout toepassen in kunstwerken en 

objecten in de grond-, weg- en waterbouw in 

2020. Hierdoor kan jaarlijks een CO2-reductie 

van 0.068 Mton CO2 gerealiseerd worden. 

Duurzaam beheerd bos Een belangrijke 

voorwaarde is dat het hout uit duurzaam be-

heerde bossen komt. De houtsector wil

daarom duurzaam geproduceerd hout tot de 

norm in Nederland maken in 2020. Dit ge-

beurt mede door het uitvoering geven aan het 

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. 

Omdat Nederland voor ongeveer 90% afhan-

kelijk is van import, is zowel duurzame hout-

productie in binnen en buitenland van belang. 

In 2017 importeerden de leden van de VVNH 

1,9 miljoen m3 hout, waarvan 92% voorzien 

van een CoC-certificaat voor duurzaam bos-

beheer. Gezien de essentiële rol die bossen 

spelen bij het tegengaan van verdere klimaat-

verandering is het stimuleren van duurzaam 

bosbeheer en duurzaam houtgebruik van cru-

ciaal belang. Uit een recente studie van IDH 

en Probos blijkt dat stimulering van de vraag 

naar gecertificeerd hout een grote positieve 

bijdrage kan leveren aan duurzaam bosbeheer 

in de tropen, waarin een enorme hoeveelheid 

CO2 ligt opgeslagen. 

Integrale duurzaamheid De houtsector 

is bijzonder gecommitteerd om samen met de 

Rijksoverheid, gemeenten, woningbouwcor-

poraties en projectontwikkelaars een substan-

tiële bijdrage te leveren aan het klimaatak-

koord.  Nationale eisen voor integrale 

duurzaamheid van nieuwbouwwoningen en 

het aanscherpen van de MPG normen voor 

duurzame bouwmaterialen dragen bij aan het 

realiseren van deze ambitieuze klimaatambi-

ties. De plannen en bijbehorende afspraken 

van de houtsector dienen echter verankerd te 

worden in de uitwerkingen van het klimaat-

akkoord, zodat marktinvesteringen versneld 

van de grond komen. Op deze manier wordt 

het level playing field voor duurzame bouw-

materialen gestimuleerd. •

De houtsector wil de inzet van duurzaam hout de komende jaren vergroten, en zet daarbij 

vooral in op de woningbouw en de grond-, weg- en waterbouw.

VVNH-nieuws  

wordt  gepubliceerd onder 

 verantwoordelijkheid  

van de Koninklijke  

Vereniging Van Nederlandse 

Houtondernemingen  

te Almere.



o ni x ’  kub u s  in  

k wa dr a at

mu seum  w er k pl a at s  h o u t s ta d  i jl s t



Stoere volhouten spanten, buiten al pontificaal in het zicht, onderstrepen dat het nieuwe museum in  

IJlst is gewijd aan het rijke houtverwerkende verleden van dit stadje. Onix NL maakte het ontwerp, 

een variant op het befaamde multifunctionele kubusconcept. Uitwerking en bouw zijn vanwege het 

geringe budget voornamelijk gedaan door inventieve IJlsters. Daar dankt het gebouw, behalve zijn 

bijzondere charme, ook de Vredeman de Vriesprijs 2018 aan.
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De houtgevels zijn open gevels met planken van onbehandeld lariks, fi jnbezaagde delen 22 mm dik, bij 50 mm werkende breedte. De langste lopen van Peil tot dakrand (6 meter).

Doorsnede van voor- en zijaanzicht. Plattegrond van de begane grond.

De verdiepingsvloer, die twee derde van het oppervlak beslaat en aan de 

noordkant een vide openlaat. De planken hebben een veer en groef van 

10 mm, zodat bij krimp de vloer gesloten blijft.Elk V-spant overspant zes meter, zowel in de hoogte als de breedte.
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Telkens weer was er meer educatie- en werkplaatsruimte 

nodig, die eerst vlakbij de molen werd gepland. Toen 

kwam in 2010 de huidige museumlocatie beschikbaar. Een 

particuliere jachthaven was hier failliet gegaan. De ge-

meente kocht het terrein en de molenstichting zag haar 

kans: een perfecte plek voor grootser nieuwbouw die de 

wensen vanuit de molen veruit oversteeg. 

Ambities voor nieuwbouw Het tij zat mee, verdui-

delijkt Marcel Faasse van de gemeente Súdwest-Fryslan 

(waaronder IJlst valt). Net in 2010 had de provincie Fries-

land het Friese Merenproject gestart. Ze stelde daarmee 

subsidies beschikbaar voor projecten die het toerisme be-

vorderen. IJlst schakelde meteen landschapsbureau Blee-

ker en Nauta in, dat een masterplan Ruimtelijke kwaliteit 

opstelde. Als verbeterpunt werd met name de huidige lo-

catie van het museum genoemd. In 2010 blokkeerde daar 

de particuliere jachthaven nog de toegang tot het water. 

Met de bouw van het museum is dus ook de verbinding 

tussen IJlst en Geau hersteld. In ditzelfde masterplan werd 

geadviseerd het rijke verleden van IJlst als ‘houtstad’ te 

promoten. Dat wakkerde de ambities voor de nieuwbouw 

aan. Naast Stichting Molen De Rat, als grootste, bundel-

den ook andere stichtingen nu hun krachten, waaronder 

Stichting Nooitgedacht. Die hield een grote trots van IJlst 

in ere: de voormalige fabriek die ruim een eeuwlang 

doorlopers, gereedschap en kinderspeelgoed vervaardig-

de. Dat alles hielp: de provinciale bijdrage aan het muse-

um is twee euroton. Ook de gemeente droeg eenmalig 

bij, het museum opende in april 2018 bij het 750-jarig be-

staan van de stad.

Kubus-fascinatie Meermalen dreigden de plannen te 

stranden. Diverse ontwerpen werden afgekeurd, de ge-

meente bewaakte streng de stedelijke kwaliteit. Onix NL 

bracht hierin een doorbraak. Een IJlster kende de ku-

bus-ontwerpen, een persoonlijke fascinatie van Haiko 

Meijer. Rond 2010 ontwierp hij een houten kubus (hsb); 

ofwel een basiselement van 6 x 6 x 6 meter dat voor vele 

doelen inzetbaar is. Bijvoorbeeld: prototype voor een 

vluchtelingenwoning; basiselement voor een uitbreidbare 

woning, tijdelijke contemplatieplek. Ook ontwikkelde hij 

geschakelde constellaties: ministad of verplaatsbare ex-

positieruimte. In IJlst introduceerde Meijer zijn jongste 

variant. Hier benadrukt hij niet de kubusvorm maar de ge-

bintenstructuur, het ‘frame’. Gebinten komen alleen tot 

Een opsteker van jewelste was het, 20 november jongstle-

den. Die dag werd bekend dat aan het gloednieuwe Mu-

seum Werkplaats Houtstad IJlst de provinciale Vredeman 

de Vriesprijs was toegekend. Bijzonder aan die prijs is dat 

hij gelijkelijk gaat naar architect én opdrachtgever. Tussen 

hen ontstond in IJlst een uitzonderlijke samenwerking die 

in elk detail van dit gebouw tot uitdrukking komt. Archi-

tect was Onix NL dat in dit geval vrijwel alleen het basis-

ontwerp leverde. De opdrachtgever bestond uitsluitend 

uit vrijwilligers die het project jarenlang langs allerlei hin-

dernissen sleepten. Dat vroeg volharding en inventiviteit, 

ook van plaatselijke bouwbedrijven. Het budget was be-

perkt. Toch toont juist daardoor dit project de speciale 

kracht van houtbouw. Met relatief eenvoudige middelen 

is hier een overtuigend bouwwerk gemaakt, een stevige 

structuur vol kansen. 

Winderig plein Haiko Meijer van Onix NL leidt onderge-

tekende ter plekke rond. Een winderig plein, in een uithoek 

van IJlst aan het water de Geau. Dominant pronkt de monu-

mentale molen De Rat aan de overzijde van een kolk. Die 

molen inspireerde Meijer. Deze werd in 1711 gebouwd in 

Zaandam en raakte daar na een eeuw in onbruik; een IJlster 

houthandelaar kocht hem, waarna hij in 1829 als bouwpakket 

naar zijn huidige plek werd verscheept. Ook hier raakte hij 

buiten dienst maar tegenwoordig is hij gemeentelijk monu-

ment; sinds 1978 zelfs weer in gebruik als houtzaagmolen. 

Meijer: ‘Die molen heeft een imposante houtconstructie die 

je van buitenaf niet ziet maar waardoor hij wel eeuwen over-

leefde. Als contrast heb ik daarom, in dit museum, een verge-

lijkbaar stevige houtconstructie gemaakt die wel gezichtsbe-

palend is.’ Onix’ nieuwbouw toont inderdaad zijn 

houtstructuur openlijk, achter glaspuien. Indrukwekkend zijn 

vooral de robuuste vurenhouten balken (30 x 30 cm dik) die 

een aaneenschakeling van ondersteboven V’en vormen. Zij 

verbinden alle balken (20 x 30 cm) die horizontaal en verti-

caal zijn ingezet. Dat gebeurt in een strak grid. Het museum is 

6 meter hoog en 18 (= 3 x 6) meter breed en lang. Elk V-spant 

overspant 6 meter, zowel in de hoogte als de breedte. 

Nooitgedacht Piet Hoogeveen, stuwende kracht achter 

het museum, memoreert de lange ontstaansweg. Ook voor 

hem begon die met de molen. In het kader van ‘IJlst 700 

jaar stadsrechten’ (1968) had IJlst besloten de molen te res-

taureren, later ook: deze weer in gebruik te nemen. Dus 

werden molenaars gezocht, vrijwilligers, en samen met zijn 

buurman volgde Piet een molenaarscursus. Dat bleek 

spoedig overbodig want al vanaf 1980 is er een molenaar in 

gemeentedienst, door vrijwilligers ondersteund. Hooge-

veen bleef betrokken als bestuurder van de beheerstichting 

Houtzaagmolen De Rat. Voortdurend waren er ontwikke-

lingen: bouwkundige uitbreidingen, leerwerktrajecten. 

e e n  s t e v i g e  h o u t c o n s t r u c t i e  d i e 

 g e z i c h t s b e p a l e n d  i s  ■■■



Met de bouw van het museum is ook 

de verbinding tussen IJlst en het water 

de Geau hersteld.

Het nieuwe museum zet de 

molen letterlijk in het zon-

netje. De grootste glasgevels 

staan op het noorden.
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Locatie: Sneekerpad 14, IJlst Opdrachtgever: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst (museumhoutstad-

ijlst.nl) Architecten: Onix NL, Haiko Meijer, Groningen (onix.nl) Advies constructie en installaties: Ir. Chris Li-

nek, IJlst Aannemer: Chris Wagenaar, IJlst-Sneek Vurenhouten spanten PEFC, lariks PEFC gevelhout: Jonge-

neel Sneek (jongeneel.nl) Multiplex populier PEFC en overig binnenhout: Zee van Hout en Meer, 

Sneek Bouwperiode: januari 2017 - november 2017 Bruto vloeroppervlak: 530 m2 Bouwkosten: 

ca. € 385.000,00 

Zonnetje Eén pijnpunt is in IJlst nog niet iedereen 

vergeten. Aanvankelijk was het plan dat alle toegepaste 

hout van de eigen houtzaagmolen De Rat zou komen. 

Molenaar Simon Jellema herinnert zich: ‘Ik had al twee 

vrachtauto’s aan grove den (voor de constructie) en 

één aan lariks (voor de gevel) aangekocht.’ Uiteindelijk 

is het niet gelukt het droog- en zaagproces en het 

bouwtraject voldoende op elkaar af te stemmen. Alle 

hout is elders gehaald. Museum en molen raakten 

mede hierdoor van elkaar verwijderd. Althans mense-

lijkerwijze. Organisatorisch. Beide instituten functio-

neren prima maar van ‘elkaar versterken’, wat oor-

spronkelijk het plan was, kwam nog niet veel terecht. 

De gebouwen doen dat beter. Het nieuwe museum zet 

de molen letterlijk in het zonnetje. De grootste glasge-

vels staan op het noorden. Meijer koos hier expliciet 

voor omdat dit zo’n mooi uitzicht op de molen geeft. 

Die zie je nu, vanuit het museum, blakeren in de zui-

derzon. Andersom geeft de molen het museum be-

staansrecht. Zonder De Rat was dit er niet geweest. 

Hoopgevend is dat een nieuw bestuur van de molen-

stichting, door de gemeente aangezocht, zich heeft 

verplicht de onderlinge banden aan te halen. Aan de 

gebouwen zal het niet liggen, die kunnen eeuwen blij-

ven staan. • 

h i l d e  d e  h a a n

hun recht in open ruimten; zo’n ‘framekubus’ is dus bij 

uitstek geschikt voor musea. En wie twijfelde of zoiets 

moderns wel paste bij het historisch beschermde IJlst, 

werd door Meijer persoonlijk overgehaald: ‘Deze locatie 

aan het water is puur industrieel.’

Vuren constructie Onix NL kreeg zo, aldus Hooge-

veen, ‘alle neuzen één kant op’. Meijer werd gevraagd 

een ontwerp te maken - met één probleem: er was bijster 

weinig geld. Maar daarvoor vond de architect een uitweg; 

hij werkt vaker met vrijwilligers. ‘Ik bood aan alleen een 

voorlopig ontwerp te maken; elke goede aannemer zou 

dat verder kunnen uitwerken.’ Zo geschiedde, waarna de 

bouw uitsluitend aan plaatselijke bedrijven werd gegund. 

Constructeur C.M. Linek zorgde, zegt hijzelf: ‘Dat het ge-

bouw niet wegwaait, daar aan het water’. Het kreeg als 

fundering 17 meter lange betonpalen, plus een betonvloer 

met kelder voor de houtzaagmachine. Aannemer Chris 

Wagenaar verzorgde het bestek, waarbij nogal wat vari-

anten passeerden. Neem de gebinten. Hiervan had Onix 

NL de dimensies vastgelegd: 30 x 30 cm, puur vanwege 

de robuustheid. De hoogte is constructief noodzakelijk, 

de breedte niet. Wagenaar: ‘Gelamineerde spanten ble-

ken te duur, dus werd het volhout vuren. Liefst hadden we 

houten pen- en gatverbindingen gemaakt maar stalen 

verbindingsmiddelen waren toch goedkoper. Die zijn 

toen voorgeschreven door de constructeur en in werkte-

keningen omgezet door werkvoorbereider Peter Walon 

die ook zelf op de bouwplaats timmerde en het skelet 

hielp plaatsen.‘

Uitwendig bevestigd Opmerkelijk: alle stalen ver-

bindingsmiddelen zijn uitwending bevestigd en dus niet, 

zoals gebruikelijk, grotendeels weggewerkt in ingefreesd 

hout. Geld speelde mee maar belangrijk was ook dat vol-

hout nog ‘werkt’, ofwel in breedterichting krimpt; dit in 

tegenstelling tot gelamineerd hout. Tussen staal en hout 

konden dus kieren ontstaan. Dit is ondervangen met sta-

len schoenen. Die zijn onderaan muurvast met de beton-

vloer meegestort maar bestaan boven vloerniveau uit 

hoekijzers waarvan de bouten (M20) kunnen worden 

aangedraaid. Walon: ‘Dat voorkomt dat het hout gaat 

klapperen.’ Ook de aansluitingen van gebint op gevel zijn 

op houtkrimp afgestemd: alle gevels zijn zelfdragend, de 

spanten dragen slechts dak en verdiepingsvloer. 

CO2-VOETAFDRUK

In het project is onder andere 77,58 m3 hout toegepast 

(71,17 m3 vuren, 4,16 m3 lariks, 2,25 m3 populier) Dit 

betekent een CO2-vastlegging van 49.411 kg. Het 

compenseert de uitlaatgassen van een middenklassen-

auto over 415.218 km of het jaarlijks elektragebruik 

van 54 huishoudens. 

e l k  v - s p a n t  o v e r s p a n t  6  m e t e r ,  z o w e l 

i n  d e  h o o g t e  a l s  i n  d e  b r e e d t e  ■■■





Om de treinreiziger een warm welkom te heten, heeft het nieuwe station van Assen een modern en 

open karakter. Opvallend is de overkapping van gelamineerd vuren liggers: een soort reuzentafel met 

een driehoekig blad dat uittorent boven winkels en NS-voorzieningen.
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De overkapping is niet overal even hoog maar heeft een lichte welving.

 Voor iedere koppeling van de stalen platen aan de metalen kransen konden 

slechts vier M20-bouten volstaan.

De constructie van het dak is vrij complex.

Exploded view van het station.

De overkapping staat als een soort tafel over de winkels en NS-voorzienin-

gen en loopt door boven de perrons.
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nauw overleg gebeurd met het bouwconcern dat de auto-

tunnel heeft aangelegd. De tunnel is gemaakt met diep-

wanden die in de grond zijn gestort. Een van die diepwan-

den en een betonnen wand bij het spoor dienen tevens als 

wanden van de fietsenstalling. Ook de hellingbanen naar 

de autotunnel en de fietsenstalling sluiten nauw op elkaar 

aan. Door deze afstemming kon er op de bouwkosten 

worden bespaard. Bovenop de fietsenstalling ligt een be-

tonnen dek, waarop de rest van het station is gebouwd.

Lichte welving Kenmerkend voor het station is de bij-

zondere overkapping. Deze staat als een soort tafel over 

de winkels en NS-voorzieningen heen en loopt door bo-

ven de perrons. Het houten blad van deze reuzentafel is 

een ongelijkzijdige driehoek met zijden van ongeveer 90 

m, 88 m en 78 m. De overkapping is bovendien niet overal 

even hoog maar heeft een lichte welving. De twaalf stalen 

kolommen met vingers waarop het geheel rust, variëren 

dan ook in lengte van 6,5 tot 9,25 m, met het hoogste punt 

richting het centrum van de stad. De constructie van het 

dak is door dit alles vrij complex, legt Prins uit. `Het be-

staat uit 324 driehoeken van gelamineerd vuren balken die 

via metalen verbindingen aan elkaar zijn gekoppeld. Iede-

re driehoek en ieder knooppunt is weer anders. Toen we 

begonnen met het ontwerp, hadden we het idee dat er 

minder varianten in de kap zaten. De engineering hebben 

we samen met het Duitse ingenieursbureau Miebach ge-

daan, dat gespecialiseerd is in het gebruik van hout als 

constructief materiaal. Tijdens dat proces zagen we dat de 

complexiteit steeds groter werd.’

Bufferende werking Dat de dakconstructie van hout 

moest worden, stond voor Team A tijdens de aanbeste-

ding al vast. Assen is immers een groene stad met in het 

centrum een brink en op loopafstand het Asserbos, een 

van de oudste bossen van Nederland. Vlakbij het station is 

bovendien een groot privaat park. De architecten kozen 

voor een station met stedelijke allure uitgevoerd in mate-

riaal dat bij deze groene stad past: hout. De treinreiziger 

die vanaf het noorden de stad binnenrijdt, ziet op afstand 

de bovenkant van het dak. In het midden is dat bekleed 

met transparante dakkappen van polycarbonaat. Deze lig-

gen als banen over het dak in de lijn van de balkenstruc-

tuur en zorgen voor veel daglicht in het station. Op de 

Assen is de snelst groeiende stad van het noorden. Onder 

het motto Assen slim bereikbaar heeft de Drentse hoofd-

stad het ontwikkelingsprogramma FlorijnAs opgezet, met 

als doel de toegankelijkheid en de economie ervan te ver-

beteren. Het overgrote deel van dit programma wordt ge-

financierd door de rijksoverheid uit de zogenaamde 

RSP-subsidiepot. Deze is bestemd voor de noordelijke 

provincies ter compensatie van het Zuiderzeelijnplan – 

een spoorlijn van Amsterdam naar Groningen - dat in 

2007 uiteindelijk niet doorging. Een belangrijk onderdeel 

van de FlorijnAs is de bouw van een volledig nieuw 

 station, dat inmiddels vrijwel is afgerond. Het bestaande 

station uit 1989, ontworpen door de dit jaar overleden ar-

chitect Rob Steenhuis, voldeed niet meer aan de eisen van 

deze tijd en had te veel een gesloten karakter. Via een Eu-

ropese aanbesteding riepen de gemeente Assen, NS en 

ProRail als gezamenlijke opdrachtgever architecten op om 

een ontwerp te maken voor een station dat juist uitnodigt 

en vooral een verbindende factor is voor zijn omgeving. 

Het winnende ontwerp werd dat van Team A, een samen-

werkingsverband voor deze gelegenheid van architecten-

bureau Powerhouse Company en ontwerpbureau voor ar-

chitectuur en stedenbouw De Zwarte Hond.

Combinatie van kennis Stefan Prins, architect en 

partner van Powerhouse Company, vertelt dat beide bu-

reaus elkaar uitstekend aanvullen. `De kracht van ons ei-

gen team is dat wij de nodige ervaring hebben met stati-

onsprojecten. Zo hebben wij de poortvrije passage onder 

Amsterdam Centraal ontworpen, een soort winkelstraat 

met twee doorgangen naar het IJ. De Zwarte Hond heeft 

met name in het noorden van het land veel ervaring met 

projecten en stedenbouwkundige plannen. Dat bureau 

heeft ook de FlorijnAs ontwikkeld. Dus als Team A had-

den we een perfecte combinatie van kennis en konden we 

het beste antwoord geven op de vraag van de opdracht-

gevers.’ Overigens hebben beide bureaus al eerder naar 

tevredenheid samengewerkt. Ze ontwierpen het Eras-

muspaviljoen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat 

in 2013 werd opgeleverd. In de centrale ruimte daarvan 

gaat de muur welvend over in het plafond, bekleed met 

latten van Amerikaans rood eiken.

2600 fietsen Was de oude situatie in het stationsge-

bied van Assen nogal hectisch vanwege het drukke ver-

keer, nu straalt die locatie veel meer rust uit en kunnen 

voetgangers daar ongehinderd lopen. Dit is mede te dan-

ken aan de nieuwe autotunnel die onder de toegangsweg 

doorloopt en de fietsenstalling voor 2600 fietsen die 

Team A ondergronds heeft laten bouwen. Dit laatste is in 

‘  t i j d e n s  h e t  p r o c e s  z a g e n  w e  d a t  d e 

c o m p l e x i t e i t  s t e e d s  g r o t e r  w e r d ’  ■■■
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Locatie: Stationsplein 2, Assen Opdrachtgever: gemeente Assen, Prorail en NS Gebruikers: reizigers Archi-

tecten: Powerhouse Company, Rotterdam (powerhouse-company.com) en De Zwarte Hond, Rotterdam (dezwarte-

hond.nl) Houtconstructeur: Miebach Consulting, Frankfurt (miebach.com) Aannemer: Hegeman, Nijverdal (he-

geman.com) Leveranciers hout: Heko Spanten, Ede (hekospanten.nl) Bruto bouwoppervlak: 3.080 m2  

Bouwperiode: 2016 - heden Oplevering: voorjaar 2019 Bouwkosten: ca. 9 miljoen

moderner bewerkingssysteem voor gelamineerd hout aan 

te schaffen. Doordat een collega in Duitsland failliet ging, 

kwam er een Hundegger K2i-1250 in de verkoop. Na het 

verlijmen van vuren tot balken in viermaal de benodigde 

lengte, kon deze machine daarmee aan de slag. In tien uur 

tijd leverde die telkens vier balken af met de gewenste 

schuinten en op de juiste plekken gaatjes, sponningen en 

sleuven. In de fabriek werden de genummerde balken 

voorzien van stalen eindplaten om de uiteindelijke monta-

ge te vergemakkelijken. Hiervoor waren immers bijna 

90.000 stalen pennen (doken) nodig, terwijl voor iedere 

koppeling van de stalen platen aan de metalen kransen 

slechts vier M20-bouten konden volstaan. De metalen 

platen zijn na de montage onzichtbaar afgewerkt met een 

houten afdek van CLT. Van den Bosch: `We hebben eerst 

twee delen van de kap neergezet, aan weerszijden van het 

spoor. Om boven het spoor te kunnen werken, werd 48 

uur het treinverkeer stilgelegd. De tussenliggende delen 

hebben we grotendeels op de grond gemonteerd en daar-

na met een grote kraan in de juiste positie gehesen. Het 

kostte veel moeite om de bouten erin te krijgen, omdat de 

doorbuigingen waren berekend op een dak mèt sedum. 

Met stempels hebben we het geheel iets opgekrikt, zodat 

de montage vlekkeloos kon verlopen. Nu het sedum erop 

ligt, is het mogelijk de hoogte van het dak op te meten, 

om de vliesgevel op maat te kunnen maken en te plaatsen. 

Als dan tevens de metalen dankrand is gemonteerd, is sta-

tion Assen klaar voor de toekomst.’ •

j o h n  e k k e l b o o m

buitenste strook van het dak ligt sedum, wat volgens Prins 

niet alleen mooi is vanwege het groene karakter ervan, 

maar ook werkt als buffer voor regenwater. `De kap is 

ongeveer 3000 m2. Als het hard regent, moet het water op 

die sedumstrook ook weer weg kunnen. Onder het laag-

ste punt van het dak staat daarom een driehoekig beton-

nen bassin, waar het water invalt. Vanuit dat bassin 

stroomt het langzaam naar onderliggende terrassen met 

beplanting, die ook een bufferende werking hebben. Uit-

eindelijk verdwijnt het in het riool. Zo maken we inzichte-

lijk dat regenwater een belangrijk thema is binnen ons 

ontwerp.’

400 gaten per balk Het realiseren van de houten kap-

constructie was geen eenvoudige opdracht, laat Lambert 

van den Bosch weten. Hij is directeur van Heko Spanten in 

Ede, het bedrijf dat het immense dak bouwde. Door de 

dakwelving en ongelijkzijdige driehoek, opgedeeld in 324 

kleinere driehoekjes, is geen balk hetzelfde. Dan te be-

denken dat het in totaal om 471 hoofd- en 972 tussenbal-

ken gaat. Onder de lichtstraten hebben deze tussenbalken 

vooral een sierfunctie – een deel ervan is voorzien van in-

gefreesde lampen – en onder de sedum stroken op de 6 

cm dikke CLT-platen bieden ze de nodige constructieve 

ondersteuning. De hoofdbalken zijn 22 cm dik, 110 cm 

hoog en 420 cm lang. Ze hebben elk ongeveer 400 gaatjes 

om ze aan de stalen stervormige verbindingskransen tus-

sen de liggers te kunnen bevestigen. Tien jaar geleden, 

toen Van den Bosch nog geen computergestuurde machi-

nes had, was het ondenkbaar zulke constructies te verzin-

nen. `Dan zou je alles met de hand en met behulp van 

mallen moeten boren. Verder was het bijzonder dat onze 

constructeurs, die normaal aangeven hoe we het ontwerp 

het beste kunnen uitvoeren, in dit geval niets hoefden te 

doen. Miebach uit Duitsland had alles al getekend. Groot 

voordeel van dit bureau is dat het evenals wij met het te-

kenpakket Cadwork werkt. Wij hebben daarin een extra 

module voor het aansturen van de machines.’

Onzichtbaar afgewerkt Hoewel de bestaande ma-

chines van Heko Spanten wel in staat waren om de nood-

zakelijke bewerkingen uit te voeren, vond het Edese be-

drijf het toch noodzakelijk voor dit complexe project een 

CO2-voetafdruk

In het project is 620 m3 vuren toegepast (515 m3 gela-

mineerde liggers en 105 m3 CLT). Dit betekent een 

CO2-vastlegging van 386.005 kg. De Europese bossen 

slaan deze hoeveelheid op in 28 seconden. Het com-

penseert de uitlaatgassen van een middenklassenauto 

over 3.243.739 km of het jaarlijks elektragebruik van 

428 huishoudens.



g e b o rg e n  in  h o u t

scha apskooi bargerveen



Een nieuwe stal voor 1000 schapen en 110 runderen. Een bedrijfswoning en een restaurant annex bezoekerscentrum 

voor natuurgebied Bargerveen. Ingebed in het landschap en gemodelleerd naar het beroemde schilderij Veenkeet bij 

avond van Vincent van Gogh. Dat had schaapherder Luuc Bos voor ogen toen hij het programma van eisen schreef. In 

september verrichte Koning Willem-Alexander de officiële opening van Nederlands grootste schaapskooi.  
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De bedrijfsgebouwen 

kenmerken zich door de 

grasdaken met een flauwe 

helling.

 Dwarsdoorsnede schaapskooi. 

De schaaps-

kooi gaat op 

in de omge-

ving.
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De verbindingen die gebruikt zijn, laten zich makkelijk demonteren zodat de materialen eventueel hergebruikt kunnen worden.
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vertelt architect Titus Mars. ‘En ze weten heel goed wat 

het beste is voor hun kuddes. Omdat wij ondertussen eni-

ge ervaring hadden klikte het goed met Bos. We hebben 

heel prettig samengewerkt.’ Ontwerpen in hout spreekt 

de architecten van DAAD erg aan. ‘In 1997 ontwierpen wij 

al een volledig biobased informatiecentrum in Orvelte’, 

zegt Mars. ‘Duurzaam bouwen zit in ons dna. Hout heeft 

een fijne warme uitstraling.’ 

Uitzicht op dieren De schaapskooi van Bargerveen 

heeft een heldere scheiding tussen het publieke deel en 

het bedrijfsmatige deel. Het bedrijfsmatige deel van de 

schaapskooi is georganiseerd rond een centraal erf, dat 

niet toegankelijk is voor publiek. Door middel van een an-

dere erfverharding is dit voel- en zichtbaar. De bedrijfsge-

bouwen kenmerken zich door grasdaken met een flauwe 

helling en dakvlakken met een steile helling met antracie-

te profieldaken of volledig geïntegreerde pv-panelen. De 

gevels zijn gemaakt van een gelamineerde houtconstruc-

tie op een betonnen plint met daaraan een verticale half 

open gevelbekleding. Onder de overstekken zijn op di-

verse plaatsen nestkasten gebouwd. In de verspringende 

nok zit een strook voor ventilatie en daglichttoetreding in 

de schuren. In de schaapskooi en rundveestal is voor het 

publiek een balkon aanwezig met uitzicht op de dieren.

Het publieke gedeelte met het informatiecentrum en res-

taurant heeft aan alle kanten uitzicht over het Bargerveen 

en ligt aan de schapendrift waarover de schapen naar de 

kooi lopen. Bovenop het gebouw is een panoramaterras 

met een weids uitzicht over de omgeving.

Productbeschrijving De totstandkoming van de 

schaapskooi had nogal wat voeten in aarde. Omdat het 

complex in Bargerveen gerealiseerd is met een Europese 

subsidie was het noodzakelijk dat de provincie Drenthe 

opdrachtgever zou zijn. Pas na de oplevering is het com-

plex overgedaan aan Staatsbosbeheer. Richard de Groot, 

projectleider bij DAAD: ‘Het betekende dat we niet hele-

maal vrij waren in het kiezen van de aannemer en de leve-

ranciers. Dat hebben we opgelost door de productbe-

schrijving in de aanbesteding zo specifiek mogelijk te 

maken.’ Het project is uitgevoerd door een aannemer uit 

het naburige Emmen. De Groot: ‘Ik vind het prettig dat 

‘Vanaf het allereerste begin heb ik aangedrongen op een 

volledig uit hout opgetrokken gebouw’,  vertelt schaap-

herder Luuc Bos. ‘De oude plaggenhutten vormden mijn 

inspiratie en die zijn immers ook van hout. Aangezien 

Staatsbosbeheer eigenaar van de schaapskooi is konden 

we eigenlijk niet om hout van hun eigen productiebedrijf 

heen.’ Toch leek hout als dragende constructie in eerste 

instantie te duur. ‘Maar omdat het natuurdak op de ge-

bouwen behoorlijk zwaar is, bleken houten spanten van 

inlands lariks voor de lange termijn economisch het meest 

voordelig. En duurzamer natuurlijk’, zegt Bos. En dus zijn 

de gebouwen van de schaapskooi volledig uit hout opge-

trokken. 

Verschralingsbeheer Nederlandse grootste schaaps-

kooi ligt in Natura 2000-gebied Bargerveen tussen Em-

men en de Duitse grens. Natura 2000 is een Europees 

netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 

2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun na-

tuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 

behouden. Het Bargerveen is een hoogveenreservaat dat 

wordt beheerd door Staatsbosbeheer en waar wordt ge-

streefd naar behoud en herstel van het aanwezige hoog-

veen. Daarvoor moet de waterhuishouding op orde zijn 

en zogenoemd verschralingsbeheer worden toegepast. 

Het Bargerveen wordt permanent begraasd door het be-

grazingsbedrijf van Bos, met een schaapskudde van circa 

1000 schapen en 110 runderen. De oude schaapskooi be-

vond zich op een plek die steeds natter werd door de be-

heersmaatregelen en kon niet meer worden gebruikt.  

Het beste voor de kudde Tijdens de opening van 

een andere schaapskooi, in Balloo, liep Bos de architecten 

van architectenbureau DAAD tegen het lijf. Die hadden 

de nieuwe schaapskooi ontworpen nadat de oude door 

brand verwoest was. ‘Alle schaapherders kennen elkaar’, 

z o  w e i n i g  m o g e l i j k  t r a n s p o r t ,  z o v e e l 

m o g e l i j k  l o k a l e  m a t e r i a l e n  ■■■
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Voor de bouw van de schaapskooi is gebruik  

gemaakt van inlands lariks uit het eigen  

productiebedrijf van Staatsbosbeheer.



h
et

 h
o

u
t

b
la

d

37

d
ec

em
b

er
 2

0
18

Locatie: Ambachtsweg 3, 4 en 5, Weiteveen Opdrachtgever: Provincie Drenthe Architecten: DAAD Architec-

ten, Beilen (daad.nl) Aannemer: Bouwbedrijf Brands, Emmen (brandsbouw.nl) Constructeur: Witteveen + Bos 

Deventer (witteveenbos.nl) Houtconstructie: HEKO Spanten, Ede (hekospanten.nl) Spanten: HEKO Spanten, Ede 

(hekospanten.nl) Bruto vloeroppervlak: Schaapskooi 1500 m2, rundveestal 1200 m2, machineberging  600 m2, bij-

eenkomstgebouw: 283 m2, bedrijfswoning: 240 m2 Bouwperiode: 2017-2018 Bouwkosten: N.B. 

ken graag integraal. Onze ontwerpafdeling werkt altijd 

nauw samen met de bouwkundige afdeling. Met de op-

vallende houten spanten geven we de schaal aan van het 

gebouw. Op die manier gebruiken we de constructie om 

architectuur te maken. Hout is in dit geval een uitermate 

geschikt materiaal dat makkelijk grote gewichten kan dra-

gen. Het is daardoor een hele logische constructie. Had-

den we alle dragende spanten ook nog eens apart moeten 

ondersteunen, dan was het financieel niet meer te behap-

pen geweest.’ 

De Groot vult aan: ‘Met het gebruik van hout van Staats-

bosbeheer stellen we ook een voorbeeld. We willen 

graag biobased werken en dan moet je dat op zoveel mo-

gelijk fronten doorvoeren. In dit project laten we nog een 

keer zien dat het niets te maken heeft met geitenwollen 

sokken, maar dat we nog een stapje verder durven te gaan 

dan circulair. Niet alleen het hout komt uit de eigen bos-

sen, ook de keien in de muren van het restaurant komen 

uit door Staatsbosbeheer beheerde gebieden. En de ver-

bindingen die gebruikt zijn, laten zich makkelijk demonte-

ren zodat de materialen eventueel hergebruikt kunnen 

worden. Al verwacht ik dat dit complex er nog wel even 

staat. Het is een enorme impuls voor de regio gebleken. 

Bezoekers komen nu van overal.’

Ook de belangrijkste gebruikers, Luuc Bos en zijn kuddes, 

zijn erg tevreden met het resultaat: ‘Als ik niet tevreden 

zou zijn, zou dat deels mijn eigen schuld zijn overigens. 

Want ik heb me overal mee bemoeid,’ zegt Bos. ‘Dat je als 

eindgebruiker zoveel invloed hebt op het ontwerp is erg 

bijzonder. Ook met de aannemer had ik regelmatig con-

tact tijdens de bouw. Van de dieren heb ik nog geen reac-

tie gehad, maar ik vermoed dat hun nieuwe onderkomen 

ze wel bevalt.’ •

a r m a n d  l a n d m a n

we dit project met veel lokale partners hebben kunnen 

uitvoeren. Ook dat valt mijns inziens onder duurzaam 

bouwen: met zo weinig mogelijk transportbewegingen 

en zoveel mogelijk lokale materialen.’ 

Inlands lariks De gebouwen zijn opgetrokken uit gela-

mineerde spanten van inlands lariks. De gevelbekleding 

bestaat uit fijnbezaagde en onbehandelde planken van in-

lands lariks. ‘Een duurzaamheidseis van de opdrachtgever 

was dat er zo weinig mogelijk verfsystemen gebruikt 

mochten worden,’ legt Mars uit. ‘Dat scheelt ook nog 

eens aanzienlijk in het onderhoud.’ Het gebouwencom-

plex is daarnaast all-electric en de ongeveer 300 pv-pane-

len op de zuidelijke zijden van de daken leveren 20 pro-

cent meer energie dat nodig is voor de bedrijfsactiviteiten 

en het restaurant. Mars: ‘De grasdaken geven de stallen 

en het restaurant zoveel massa en gewicht dat de tempe-

ratuur binnen eigenlijk altijd constant is.’ 

Puzzel Grote puzzel tijdens het ontwerpen was de 

scheiding tussen publieks- en bedrijfsfuncties. Bos: ‘We 

zijn een bedrijf waar ook met trekkers en andere machi-

nes wordt gereden. Dan wil je geen kinderen die over het 

erf rennen.’ Dit is opgelost door hoogteverschillen in het 

ontwerp en het landschap aan te brengen. Bezoekers van 

het informatiecentrum en restaurant kunnen daardoor via 

een loopbrug boven in de stallen kijken, zonder iemand 

voor de voeten te lopen. De Groot: ‘Bezoekers hebben zo 

echt het idee dat ze in de stallen kunnen, maar toch zijn ze 

het boerenbedrijf niet tot last. Er wordt veel gebruik van 

gemaakt.’ Mars: ‘We hebben wat dat betreft veel te dan-

ken aan de landschapsarchitecten van Prolander. Die heb-

ben heel goed meegedacht hoe we de gebouwen in het 

landschap konden passen. Daardoor is het niet één ge-

bouw in het middelpunt, maar een complete beleving met 

de omgeving. Een goede samenwerking met alle betrok-

kenen heeft in dit geval echt het mooiste resultaat opgele-

verd.’ 

Opvallende spanten Toen eenmaal duidelijk was dat 

de gehele constructie uit hout zou worden gebouwd, 

bleek dat meer voordelen op te leveren. Mars: ‘We wer-

e e n  g e l a m i n e e r d e  h o u t c o n s t r u c t i e  o p 

e e n  b e t o n n e n  p l i n t   ■■■
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Het ellipsvormige atrium is een duidelijk ijkpunt in de omvangrijke bibliotheek.

De nieuwe bibliotheek van Calgary imponeert met dubbelgekromde entreepoorten in western red cedar. Een centraal atrium 

vormt de spil van het gebouw. Daar omarmen hemlock balustrades en plafonds de bezoekers. Zowel binnen als buiten brengt 

hout het omvangrijke gebouw visueel terug tot een uitnodigende, menselijke schaal. 

uitnodig e nde  

om a r min g 

c a lg a ry  cen t r a l  lib r a ry,  c a n a da
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Een imposante bibliotheek is 1 november jongstleden ge-

opend in Calgary, Canada. Met 24.000 m2 aan voorzienin-

gen is het gebouw de grootste publieke investering van de 

stad sinds de Olympische Spelen van 1988. De bibliotheek 

heeft een groot maatschappelijk bereik omdat meer dan 

de helft van de circa 1,2 miljoen inwoners een bibliotheek-

pas van de Calgary Central Library bezit. Naast het ver-

spreiden van kennis en cultuur, vervult de bibliotheek dan 

ook een belangrijke rol in het verbinden van bewoners uit 

alle lagen van de bevolking. Via een internationale ont-

werpwedstrijd verkreeg een samenwerkingsverband van 

het internationale architectenbureau Snøhetta met een 

Canadees ontwerpbureau DIALOG, de opdracht tot het 

realiseren van de plannen voor de nieuwbouw.  

Brug tussen buurten Het gebouw is onderdeel van 

een groeiende, culturele campus in het centrum van de 

stad. De beoogde bouwplaats was stedenbouwkundig 

gezien zeer complex. De grootste uitdaging vormde de 

light rail, die het terrein doorkruist en een scheiding vorm-

de tussen het centrum en de wijk ten oosten van de rails. 

Om de grens tussen beide op te heffen, overkluist het ge-

bouw de treinrails volledig. De hoofdingang staat pontifi-

caal bovenop de ingekapselde treinlijn. Zacht glooiende 

hellingen reiken tot in het hart van het gebouw, zodat 

mensen uit alle richtingen de bibliotheek kunnen berei-

ken. Zo slaat het gebouw een brug tussen twee buurten. 

De gevel van het gebouw is daarom ook bewust alzijdig 

vormgegeven. De gevel is opgebouwd uit een modulair, 

zeshoekig patroon in panelen van driedubbel glas en irise-

rend, geborsteld aluminium. Het patroon kan worden ge-

lezen als opengeslagen boeken, sneeuwvlokken en in el-

kaar grijpende huizen. 

 

Houten onthaal Enorme overstekken vormen specta-

culaire poorten die de entree markeren. Het grootse ge-

baar wordt versterkt door de materiaalkeuze. De gladde, 

wit met grijze gevel van aluminium en glas, staat in schril 

contrast met de warmrode, gemêleerde planken van wes-

tern red cedar, die de onderzijde van de poorten bekle-

den. In totaal is er 21.850 m2 western red cedarhout ge-

bruikt voor dit hoogstandje in houten gevelbouw. De 

leverancier StructureCraft gebruikte tweedimensionale 

CNC-gefreesde houtskeletbouw-elementen om het dub-

belgekromde oppervlak te maken. Aangepaste algoritmen 

zijn ontwikkeld voor het uitfrezen van een ribbenpatroon 

dat de achterconstructie vormt van de gebogen opper-

vlakken. De cederplanken zijn op deze structuur aange-

bracht en vervolgens gebogen en gedraaid, waar nodig 

met behulp van stoom. De panelen zijn met elkaar ver-

bonden door middel van zijprofilering in de segmenten, 

daardoor is de vloeiende lijn in het oppervlak gewaar-

borgd. Bij de fabricage en installatie van de houten bogen 

waren ongeveer dertig mensen van de houtleverancier 

betrokken. Het toegepaste cedarhout, komt uit het nabij-

gelegen British Columbia. Het hout is kleurloos geïm-

pregneerd met een brandwerende coating en verder niet 

nabehandeld, zodat het op natuurlijke wijze kan veroude-

ren.  De levendige textuur en organische vorm van het 

hout in de gevel, geeft de grote schaal van het gebouw 

een menselijke proportie en maakt de entree uitnodigend. 

Spiraal Na binnenkomst in de centrale lobby loopt de 

boogvorm van de houten poorten buiten door in het inte-

rieur. De rondingen gaan vanuit de lobby over in een spi-

raalsgewijze route omhoog in een centraal atrium. De 

route langs het atrium is gemarkeerd door een latten-
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Western red cedar 

maakt de entree 

uitnodigend.

Het houten meubilair geeft een klassieke uitstraling aan de grote leeszaal. Een open structuur van hemlock latten beschut de ruimte.

Plattegrond derde verdieping. Dwarsdoorsnede.

Enorme overstekken vormen spectaculaire entreepoorten.
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bevestigd. Ze zijn opgebouwd uit eenheden van gemid-

deld  51 mm breed en 203 mm lang met een lichte afschui-

ning om de curve van het gebouw te kunnen volgen. 

Daarna zijn de elementen bevestigd met een in elkaar grij-

pend patroon, dat steeds weer net even anders is. Door 

het gebruik van panelen, blijven de installaties makkelijk 

bereikbaar voor onderhoud. De houten lamellenplafonds 

en -wanden, zijn gemaakt door de lokale firma Executive 

Millwork. Tijdens de piekperiodes werkten circa twintig 

installateurs en meubelmakers op locatie aan het project, 

terwijl tegelijkertijd ongeveer veertien personen onder-

delen prefabriceerden in de werkplaats. Vier personen 

ontwierpen, construeerden en beheerden dit werk tijdens 

de volledige duur van het project.

Molenwerk De vloeren in een openbare bibliotheek 

moeten zeer slijtvast zijn. Ongeveer 30.000 m2 oppervlak 

aan houten vloer is gelegd in het atrium en de kinderbi-

bliotheek. Dit zogenoemde molenwerk - elk oppervlak 

dat vaak zal worden aangeraakt of belopen - is van wit 

Amerikaans eiken. Het hout is gekozen vanwege  besten-

digheid, uitstraling en tactiele eigenschappen. Afhankelijk 

van de gebruiksintensiteit zijn verschillende vloerdiktes 

toegepast. Alle houten vloerdelen zijn bevestigd op een 

verhoogde vloerconstructie, zodat in de tussenruimte lei-

dingwerk kon worden opgenomen. De wit eiken vloeren 

zijn geproduceerd door Nydree. Alberta Hardwood 

Flooring heeft de vloeren geïnstalleerd. 

Kwaliteit voor leesplezier Het meubilair weerspie-

gelt de functie van de ruimten, daarom is er veel variatie in 

meubels in de bibliotheek. In de grote leeszaal is het hou-

ten meubilair prominent aanwezig.  Dit is deels om de 

ruimte een klassieke sfeer te geven, maar ook om een in-

tieme huiskamerachtige sfeer te creëren voor mensen die 

hier meer tijd besteden aan lezen of studeren. De warmte 

en het comfort van de houten stoelen en tafels maken 

deze ruimte aangenaam. Het lokale bedrijf Mobius Ob-

jects ontwierp en bouwde de tafels voor de grote leeszaal. 

De houten stoelen werden geproduceerd door Geiger. Er 

is bewust gekozen voor bestendig materiaal van hoge 

kwaliteit, zodat de meubels het leesplezier nog vele jaren 

kunnen helpen vergroten. •

b a r b a r a  h e i j l

structuur van hemlock hout. Nagenoeg ononderbroken 

begeleidt een vloeiende lijn van slanke, houten latten in 

het plafond en de balustrade de bezoeker naar boven. Le-

vendige, publieke activiteiten op de onderste verdiepin-

gen gaan zodoende geleidelijk over in de stillere studie-

plekken op de bovenste verdiepingen. De ruimte is 

voorzien van daglicht door een oculus - een oogvormig 

daklicht, op ongeveer 26 m hoogte. Het ellipsvormige 

atrium is een duidelijk ijkpunt in de omvangrijke biblio-

theek en verbindt alle verdiepingen. Het gebouw bevat 

onder andere ruimte voor de collecties, een kinderbiblio-

theek, een tienerbibliotheek, een theaterzaal, een digitaal 

leercentrum, galerieruimte, studie- en leeszalen en multi-

functionele vergaderruimten.

Hemlock panelen Meer dan 49.000 m2 vierkante me-

ter van de West Coast hemlock houten lamellen-panelen 

zijn gebruikt voor de lobby, het atrium, het theater en de 

grote leeszaal. De laatste is gedefinieerd zonder het ge-

bruik van massieve wanden en is afgebakend met een 

open structuur van verticale latten. De houten latten vor-

men privacy en laten tegelijkertijd natuurlijk daglicht van-

uit het atrium door. Hemlock is uitermate geschikt als ba-

sis voor lamellen door de hoge dichtheid, de stabiliteit en 

consistente nerfstructuur van het hout. Ook is juist dit 

type naaldhout gekozen vanwege de kleurgelijkenis met 

het western red cedar, dat in de gevel is toegepast. De la-

mellen zijn eerst samengesteld tot panelen voordat ze zijn 

e n o r m e  o v e r s t e k k e n  v o r m e n  s p e c ta c u -

l a i r e  p o o r t e n  d i e  d e  e n t r e e  m a r k e r e n  ■■■
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ONDER ARCHITECTUUR

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 

de duplexwoning Freebooter. De naam refe-

reert aan de scheepsbouw die vroeger op het 

op Zeeburgereiland plaatsvond.

Het hart van de duplexwoning van Giacomo 

Garziano van GG-Loop bestaat uit een keu-

ken, badkamer en toiletten. Eromheen gesitu-

eerd zijn de slaapkamers, de woonkamer en 

de eetkamer. De aparte ingang aan de zijkant 

leidt tot een tweede appartement. 

Freebooter heeft een constructie van hout en 

staal en is in slechts drie weken ter plaatse op-

gebouwd. De totale bouw neemt ongeveer 

vijf maanden in beslag. Garziano, met zijn bu-

reau GG-loop, is naast architect ook ontwik-

kelaar van de duplexwoning.

Zeeburgereiland is een opkomend woongebied 

in Amsterdam. Het ligt vlakbij het centrum, is 

goed te bereiken met openbaar vervoer, auto of 

fiets en is in de buurt van de A10. Reden dat er 

veel bedrijvigheid is. Niet alleen worden er mo-

menteel veel woningen gebouwd, ook is er 

ruimte voor scholen, retail en sportvelden.

Meer informatie: freebooter.nl

V R I J B U I T E N  M E T  H O U T

Duplexwoning Freebooter.
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U I T K I J K E N  O V E R 

G R E E N W I C H

Studio Weave heeft in Londen een uitkijkto-

ren gerealiseerd die zicht heeft op het Green-

wich Design District.

De uitkijkttoren met de naam 33 heeft de 

vorm van een rijtjeshuis, compleet met rode 

voordeur. Het project is een voortvloeisel van 

de vraag ‘wat thuis is’ vertelt Studio Wea-

ve-directeur Je Ahn. Het viert de ontwikke-

ling van het creatieve designdistrict, waar in 

sneltempo nieuwe huizen verrijzen en nieuwe 

banen ontstaan.

33 ligt aan Phoenix Avenue. Het vrij toeganke-

lijk paviljoen ligt tegenover het Central Park. 

De constructie is van douglas. Het hout is bij 

elkaar gesprokkeld uit verschillende Engelse 

bossen.

De uitkijkttoren heeft de naam 33.
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J A P A N S  W E G R E S T A U R A N T  V A N  K E N G O  K U M A

Het Japanse architectenbureau Kengo Kuma 

heeft een wegrestaurant ontworpen. Het res-

taurant ligt langs de snelweg tussen het vlieg-

veld van Chubu international en de stad Na-

gooya.

Het paviljoen heeft als blikvanger een grote 

houten dakrand die de bezoekers verwelkomt. 

De dakrand loopt door en verbindt restaurants 

van beroemde chefs, winkels met lokale pro-

ducten en rustruimten voor de reizigers.

Het wegrestaurant ligt vlakbij het schiereiland 

Chita dat bekend staat om zijn weldadige na-

tuur. Op deze plek kunnen bezoekers van het 

eiland even op adem komen.

 

De beroemde Japanse architect ontwerpt tal 

van projecten. Met name in hout is hij een be-

dreven en gedreven virtuoos. Zo besteedde 

Het Houtblad eerder aandacht aan Coeda 

House en Yusuhara Wooden Bridge Museum.
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Een grote houten dakrand als blikvanger.
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T I N G B J E R G  I N 

K O P E N H A G E N

De bibliotheek en cultureel centrum in de 

Kopenhaagse wijk Tingbjerg opende on-

langs haar haar deuren.

Op zijn smalst is het gebouw 1,5 meter 

breed. De façade is van gele baksteen, die 

de dialoog aangaan met het warme triplex 

in het interieur.

Het doel van architect COBE was hier om 

van dit project een stedelijke katalysator 

en een architectonisch raamwerk te ma-

ken, waarbij positief wordt bijgedragen 

aan de plaatselijke gemeenschap. Overi-

gens een wijk waar tot voor kort veel cri-

minaliteit was. 

“Als architect, is het een eer om in Ting-

bjerg te bouwen, een buurt met een rijke 

geschiedenis. Door de prominenten van 

het Deense modernisme, architect Steen 

Eiler Rasmussen en landschapsarchitect 

Carl Theodor Sørensen die hier hun spo-

ren nalieten, voelde het als een verplich-

ting om nieuwe wegen te bewandelen,” 

vertelt Dan Stubbergaard, architect en op-

richter van COBE. •

S L I N G E R E N D E  W A N D  V A N  B I G

Norvex NLK is gespecialiseerd in gelamineerd 

hout en hoefde niet lang na te denken over 

waar het nieuwe kantoor aan moest voldoen. 

Het daagde architecten uit de mogelijkheden 

van gelamineerd hout te onderzoeken.

Architecten werden vooral uitgedaagd om met 

spannende visuele oplossingen te komen. De 

uiteindelijke winnaar werd milodamalo archi-

tecture, een design- en ontwerpbureau uit 

Moskou. Het gebouw van Norvex fungeert niet 

alleen als kantoor, maar ook als showroom.

Iedere zijde van het gebouw heeft een ander 

ontwerp gekregen. Zo is de zuid-façade een 

synergie tussen hout, pixelkunst en parame-

trische architectuur. De noord-façade is rede-

K A N T O O R  V A N  M I L O D A M A L O  I N  M O S K O U
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lijk rechttoe rechtaan en is ontworpen om zo-

veel mogelijk zacht licht binnen te laten. 

Het gebouw bevindt zich in het Artplay-de-

signcluster, het grootste designcentrum in 

Moskou. En is bovenop een bunker gezet.

Architecten werden vooral uitgedaagd om met 

spannende visuele oplossingen te komen.

Met Dortheavej heeft de Bjarke Ingels Group 

(BIG) 66 betaalbare appartementen gereali-

seerd in Kopenhagen. De slingerende wand in 

hout en glas doet denken aan een schaakbord.

Het complex telt 6.800 vierkante meter. De 66 

appartementen - bedoeld voor mensen uit lage 

inkomensgroepen - hebben 3,5 meter hoge pla-

fonds, grote ramen en terrassen. Het project 

Dortheavej Residence is genoemd naar de ge-

lijknamige wijk in het noordwesten van Kopen-

hagen. Het gebouw is vijf verdiepingen hoog.

Het karakteristieke schaakpatroon is ontstaan 

door het gebruik van prefab modules. Door de 

slimme stapeling van de modules ontstond er 

voor ieder appartement een terras. In het mid-

den zit er en subtiele buiging in het gebouw, 

hiermee is een binnenhof mogelijk gemaakt 

aan de noordzijde. Aan de voorzijde loopt het 

brede trottoir over in een plein. De houten ge-

velbekleding aan de voorzijde van het gebouw 

benadrukt het schaakpatroon van de modules.

Het karakteristieke schaakpatroon is ontstaan door het gebruik van prefab modules.
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Op zijn smalst is het gebouw 1,5 meter breed.
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Voor adviezen die
écht hout snijden!

www.houtbedrijvendokter.nl
+31 (0)6 54 31 41 21          

     info@houtbedrijvendokter.nl

adviesbureau

Ingenieursbureau 
Evan Buytendijk BV
Withagenweg 36, 7384 SB  Wilp
T 055 3014754
I  www.evanbuytendijk.nl
E  info@evanbuytendijk.nl
Advies, begeleiding, (groeps)certificering 
FSC/PEFC, PEFC boscertificering, 
CE markering, EUTR/FLEGT,
opleidingen & trainingen

afzuiginstallaties

C-Techniek B.V.
Chemieweg 71, 1422 DX Uithoorn
T +31-2977-52785
I www.c-techniek.com
E info@c-techniek.com
Filter en afzuiginstallatie voor de industrie. 

Holtrop & Jansma B.V.
Rondweg 43, 9101 BE  Dokkum
Postbus 56, 9100 AB  Dokkum
The Netherlands
T +31 (0)519 32 91 00
F  +31 (0)519 32 91 10
I www.holtrop-jansma.com
E info@holtrop-jansma.com

algemeen

J en J Personeelsmanagement b.v.
Noorderpad  24, 1674 NS   Opperdoes
T 0227-822425
E jenj@tip.nl
I www.jenjpersoneelsmanagement.nl
Bemiddelaar  tussen kandidaat  en  
opdrachtgever

bruggen

Haasnoot Bruggen BV
Postbus 3025, 2220 CA Katwijk (ZH)
T 071 - 402 17 44  F  071 - 403 05 91
E info@haasnootbruggen.nl
I www.haasnootbruggen.nl
Overbruggen in hout, staal en composiet.

Meerdink Bruggen
Parallelweg 2, 7102 DE Winterwijk
T 0543 – 51 35 41  F  0543 – 520935
E bruggen@meerdink.nl
I  www.meerdinkbruggen.nl
Ontwerp, prefabricage en plaatsing in 
het werk van bruggen in hout, staal en 
composiet

gecertificeerd hout

Keurhout
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
T 036 - 5494068  F  036 - 5321029
E info@keurhout.nl   I  www.keurhout.nl
Handelsketen voor legaliteit en
duurzaamheid.

gelamineerde 
houtconstructies

Derix
Herenbrinksweg 3b
8144 RC  Lierderholthuis
 T 0572-366280
M 06-57930394
E j.borreman@derix.nl
I www.derix.nl
Producent van gelamineerd-
houtconstructies; zie www.derix.nl
Engineering, productie, levering en 
montage van gelamineerde houtcon-
structies, liggers, kolommen en kruislaag 
houten onderdelen (CLT / X-lam)

Withagen Houtprodukten BV
Exportweg 1, 9482 WP Tynaarlo
T 0592 - 274280  F  0592 - 273524
E info@withagenhoutprodukten.nl
I www.withagenhoutprodukten.nl
Lijmhout op hoog niveau! Specialist in 
gelamineerd hout voor constructies en 
kozijnen. Vilam® Lariks en vuren voor 
kozijnen met KOMO en PEFC certificaat. 
Bouwteam projecten; ontwerp, levering 
en montage van constructies.

Woodteq Houtconstructies
Handelsweg 22, 7451 PJ Holten
Postbus 43, 7460 AA  Rijssen
T 0548 - 70 13 61  
F  0548 - 70 13 41
I www.woodteq.nl
E info@woodteq.nl
Ontwerp, engineering, levering en monta-
ge van gelamineerde houtconstructies 
liggers, kolommen, Multiplan dakplaten 
en Profidecke vloerelementen.

coatings 

Norway Coatings B.V.
Postbus 43079
3540 AB  UTRECHT
T +31 (0)88 450 5400
I www.norwaycoatings.nl
E info@norwaycoatings.nl

houtexpeditie

Wood Products Logistics BV
Strevelsweg 700 sub 113
3083 AS  Rotterdam
T 010 4104670  F  010 4104680
E info@wpl.nu
I www.wpl.nu
No. 1 in houtexpeditie
WPL - de logistieke dienstverlener

houthandel

Van den Berg Hardhout BV
2e Industrieweg 19
3411 ME  in Lopik
T  +31 (0)348 820000
F  +31 (0)348 820008
E  info@vandenberghardhout.nl
I   www.vandenberghardhout.nl
Importeur en groothandel van FSC® 
gecertificeerd tropisch hardhout.
Ruw en geschaafd, uit voorraad en 
op aanvoer! Hout en vertrouwd!

Boogaerdt Hout
Dorpsstraat 88, 
2931 AG Krimpen aan de Lek
T 0180 - 551552  F  0180 - 510776
E info@boogaerdt.nl
I www.boogaerdthout.nl

Carpentier Hardwood Solutions
Abeeldreef 15
8760 Meulebeke
T +32 51 488961
I www.carpentier.be
 Specialiteit : Europees hardhout vnl 
eiken , themisch essen en thermisch 
naaldhout (thermowood)

Coillte Panel Products
Louis Eijssenweg 3A8
6049 CD Herten
The Netherlands
T +31 (0) 475 399740
F  +31 (0) 475 310271
E info@coillte.com
I www.coillte.com

DLH Nederland B.V.
C/O Noorderlaan 125 
2030 Antwerpen
T +32 3 542 63 70  F  +32 3 542 18 94
E info.nederland@dlh-group.com
I www.dlh-nederland.com
Specialist in gecertificeerd hout uit 
duurzaam beheerde bossen (o.a. CIB).

Greenwood International BV
Postbus 52, 1930 AB Egmond aan Zee
T 072 5069540  F  072 5069541
E info@greenwoodtimber.nl
I http://www.greenwoodtimber.nl
Kwaliteit schept duidelijkheid

Wijma Kampen B.V.
Haatlandhaven 3, 8263 AS Kampen
T 038 - 3316444  F  038 - 3322040
E wijma@wijma.com
I www.wijma.com
“Betrouwbaarhout” voor GWW als 
damwanden, gordingen, palen of 
fenderhout of complete houtconstructies 
zoals: sluisdeuren, bruggen, geluidswan-
den, geleiderail of galerijen voor de bouw.



   Ja, ik reserveer een rubrieksvermelding in SNELZOEKERS

U kunt dit formulier mailen naar MYbusinessmedia, orders@houtblad.nl. Of opsturen (zonder postzegel) naar Antwoord- 

 nummer 7, 7400 VB Deventer. Eerst meer informatie? Bel met MYbusinessmedia,  06-12 56 12 25 (Tanja van Adrichem).

SNELZOEKERS    Voor slechts € 485,- per gekozen rubriek worden uw bedrijfsgegevens (inclusief kleurenlogo 
en informatieregel) voor de periode van 1 jaargang opgenomen.

Rubriek:  ......................................................................................................................................................................................

Bedrijfsnaam:  ..............................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................    PC + Woonplaats:  ..............................................................................

Tel./Fax:  .....................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................     Internetadres:  ..............................................................................

Informatieregel:   ..........................................................................................................................................................................

GWW Houtimport
Bezoekadres: Bedrijfsweg 11, 
3411 NV Lopik
T (0348) 55 00 09   
F  (0348) 55 33 38
E verkoop@gwwhoutimport.nl
I www.gwwhoutimport.nl
Duurzaam geproduceerd hout voor de 
weg- en waterbouw uit voorraad 
leverbaar!

Houtgroep van Drimmelen B.V.
Postbus 39, 3330 AA  Zwijndrecht
T 078 - 6107207  F  078 - 6101151
E info@drim.nl
I www.vandrimmelen.nl
Leverancier voor de bouw, handel en 
industrie van vurenhout, plaatmateriaal, 
prefab timmerwerk en alle mogelijke 
bewerkingen.

IJsseldijk Noord 172
2935 BM Ouderkerk aan den IJssel
T +31 (0)180 - 688688   
F  +31 (0)180 - 681463
I www.heuvelman-hout.nl
Specialist in maatwerk

Postbus 1025, 2302 BA Leiden
T  071 - 5316431
E info@noordmanhout.nl
I www.noordmanhout.nl
Breed in Hout en Plaat
Houtbewerking en Logistiek

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 1 
2741 DA  WADDINXVEEN

T 0182 – 615933 | INFO@HOUTEX.NL

“Wij zijn een landelijk opererende 
houthandel en kenmerken 
ons door onze grote voorraad, 
brede assortiment, eigen zagerij/
schaverij, droogkamers en 
transport. Wij helpen u graag bij 
de levering van het juiste hout!”

WWW.HOUTEX.NL

Hout en Plaat Groningen BV
Postbus 9128, 9703 LC Groningen
T 050 - 3116674  F  050 - 3113111
E info@hpgroningen.nl
I www.hpgroningen.nl
Specialist in Naaldhout, Loofhout & 
Plaatmateriaal. Wij beschikken over 
uitgebreide houtbewerkingsfaciliteiten.
FSC     : SKH-COC-000033
PEFC   : SKH-PEFC-COC-5018

Koninklijke Jongeneel B.V.
Postbus 49, 3500 AA Utrecht
T 030 - 2346347  F  030 - 2318817
E info@jongeneel.nl
I www.jongeneel.nl
Uw partner in de bouw, overal in 
Nederland

LTL Woodproducts

LTL Woodproducts B.V.
Postbus 191, 4130 ED  Vianen
T 0347 - 374844  F  0347 - 377908
E verkoop@ltl.nl
I www.ltl.nl
Of het nu om Tropisch, Europees of 
Noord-Amerkaans hardhout gaat, wij 
verzekeren u continuïteit en kwalteit door 
een klantgerichte benadering.

Foreco Dalfsen B.V.
Postbus 73, 7720 AB Dalfsen
Dalmsholterweg 5, 7722 KJ Dalfsen
T 0529-431548 F 0529-432198
E info@foreco.nl
I www.foreco.nl
Compleet assortiment hout voor GWW 
en B+U.

 

Foreco Houtconstructies
De Vort 1, 4225 SH Noordeloos
T 0183-582556 F 0183-581077
E info@forecohoutconstructies.nl
I www.forecohoutconstructies.nl
Specialist in geveltimmerwerk en lichte 
prefab houtconstructies.

houtinformatie

www.houtinfo.nl
Houtinformatielijn  
T 0900 - 5329946 (15 cpm)
I www.houtinfo.nl
24 uur per dag, 7 dagen per week.

internet

www.houtblad.nl
Digitaal archief en foto’s bestellen.

vloeren/dekken

Nonhebel
Nobelstraat 24, 5051 DV Goirle
T 013 - 5301924  F  013 – 5301925
E contact@nonhebel.nl
I www.nonhebel.nl
Dé antislip specialist voor houten 
ondergronden.
Leverancier van DuraGrip antislip 
coating. 

vacuümpompen

Becker  
Druk- en vacuümpompen B.V.
Postbus 573, 8440 AN  Heerenveen
Eurolaan 11, 8466 SM  Nijehaske. 
T 0513 - 651800  F  0513 - 651855
E info@beckerdvp.nl
I www.beckerdvp.nl
Topleverancier van vacuümpompen.

vlamvertragers  
voor hout

Fire-resistant BV
Postbus 4377, 3006 AJ ROTTERDAM
T 010 –4137661  F  010 –4363757
E info@fire-resistant.nl
I www. Fire-resistant.nl
Specialist in het vlamvertragend 
behandelen van alle houtsoorten, 
parket en plaatmateriaal.



FRAKÉ NOIR is een product van 
Houthandel van Dam.

FRAKENOIR.NL
MEER INFO EN TOEPASSINGSFOTO’S:

GEMODIFICEERD LOOFHOUT

Het door en door gemodifi ceerde notenhoutachtige loofhout 

van Fraké Noir geeft een bouwwerk klasse. 

Ook is het hout stoot-en vormvast waardoor het praktisch 

uitstekend inzetbaar is. Met de afkomst uit verantwoord 

beheerde bossen en duurzaamheidsklasse 1 voldoet het 

hout aan de meest kritische, hedendaagse normen.



Brandveiligheid  
gaat boven alles
Leegwater 1e in Nederland met  
CE-markering (NEN 14915)

Leegwater loopt voorop in het vinden van wegen die het toepassen van

hout in de bouw veiliger en duurzamer maken. Als eerste in Nederland

kan Leegwater nu brandvertragend behandelde massief houten wand- en 

gevelbekleding leveren met CE-markering (NEN 14915). Inclusief een

prestatieverklaring met de essentiële kenmerken van het gevelproduct.

Hiermee bent u er zeker van dat het gevelproduct getest en volgens

de Europese technische specificaties beoordeeld is. Het zelf ontwikkelde

en gepatenteerde product dat Leegwater gebruikt om het hout de

brandwerende eigenschappen te geven, is: Flame Delay® PT.

 

Zekerheden en mogelijkheden met  
Flame Delay® PT
• Brandklasse B-S2, d0

• Voorzien van CE-markering en prestatieverklaring (NEN 14915)

• Alle gangbare profielen in 12 houtsoorten leverbaar (waaronder: vuren,

    grenen, douglas, western wed cedar en thermisch gemodificeerd hout)

• Gesloten en open gevelsystemen, verticaal en horizontaal 

 toepasbaar, in verschillende kopmaten en profielen

• Toepassingen voor binnen en buiten

• Flame Delay® PT laat de technische eigenschappen van het hout

 (waaronder sterkte en duurzaamheid) intact

• Niet-giftig en onschadelijk voor het milieu

• Naar wens kan het gevelproduct binnen de certificering met 

verschillende verfsystemen in elke gewenste kleur afgewerkt 

worden

Kijk ook op: leegwater.nl/producten/brandvertraging

Vraag uw leverancier om een actueel overzicht van de geteste 

houtsoorten.

www.leegwater.nl/producten/brandvertraging




