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OP EIG EN HOUTJE

Door Elsbeth Grievink

Het Kulturhus
in het Zweedse
Skellefteå‚ van
White Arkitekter.

In Nederland houden we van baakstenen. Als we de hoogte
in gaan, gebruiken we beton en staal en stoten daarmee
veel CO2 uit. Bouween met hout biedt uitkomst.

Baobab, van
Michael Green
Architecture in
Parijs.

oe
ziet de werk- en verblijfsomgeving
van de toekomst eruit? Het is die
vraag die tot het ontwerp voor
The Dutch Mountains leidde. Dit
multifunctionele, ‘ultracirculaire’
gebouw moet in 2021 het paradepaardje van Brainport Eindhoven
worden. Paradepaardje, omdat
álles aan het gebouw innovatief is.
Van de afspraken die met bouwmateriaalleveranciers worden
gemaakt (die leasen hun spullen, voor onbeperkte tijd), tot de
technologische toepassingen in het
gebouw.
The Dutch Mountains is ontworpen als een complete ‘smart
village’. Met verschillende plekken:
om te werken, verblijven, ontmoeten en ontspannen. Met bedrijven,
een hotel, restaurants, ﬁtness,
kinderopvang, een supermarkt,
sportfaciliteiten en een openbaar
toegankelijk park. Alles in het com-

The Dutch
Mountains, in
Eindhoven, dat
in 2021 gereed
zal zijn.
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plex is datagedreven. De muren zijn
niet zomaar muren, maar informatiedragers. Raampartijen dragen
chips, waardoor ze zelf aangeven
wanneer ze aan een schoonmaakbeurt toe zijn. Gevels wekken energie op. Overal zijn sensoren, die
data aan elkaar doorgeven, zodat je
als gebruiker van het gebouw een
appje ontvangt wanneer je deelauto
buiten voor je klaarstaat. En ga
zo maar door. Maar wat als eerste
opvalt aan het ontwerp, is dat het
hele gebouw wordt opgetrokken
uit hout.
‘We willen een intelligent
gebouw maken, dat toch warm
aanvoelt’, verklaart architect Marco
Vermeulen. ‘Het moet een prettige,
menselijke plek worden om te verblijven. “Hightech, low touch”, dat
is ons credo geworden. Maar de belangrijkste reden dat we voor hout
gekozen hebben, is duurzaamheid.’
Bouwen met hout is in opmars.
Sterker nog: op architectuurblogs
en in kenniscentra wordt gespro-

‘De belangrijkste
reden dat we voor hout
gekozen hebben, is
toch duurzaamheid’
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ken van een ware ‘timber revolution’, omdat bouwen met hout
zou kunnen bijdragen aan een
oplossing voor een van de urgentste
kwesties van onze tijd. Bouwen met
staal en beton, zoals nu op grote
schaal gebeurt, is CO2-intensief.
Hout, daarentegen, heeft de eigenschap CO2 te kunnen opslaan. CO2
in bouwmaterialen stoppen en
vasthouden zou dus weleens het
antwoord op onze klimaatopgave
kunnen zijn.

Framework, een
woon-werkgebouw
in Portland, Oregon,
dat dit jaar af is.

plexhouten panelen kruiselings te
verlijmen, ontstaan er loeisterke
bouwdelen, waarmee je complete
vloeren en wanden kunt maken, die
bovendien te prefabriceren zijn.
Met de CLT-techniek werd in
2016 ook Patch22 Amsterdam
gebouwd, met zijn dertig meter op
dit moment het hoogste houten
gebouw van Nederland. Dat krijgt
binnenkort concurrentie van Haut,
de 73 meter hoge woontoren die
in 2020 vlak bij het Amsterdamse
Amstelstation zal verrijzen. ‘Ik wil
daar wel de nuance aan toevoegen
dat dit gebouw een betonnen kern
heeft en dus niet voor honderd
procent uit hout bestaat’, voegt
Mathew Vola toe, die als ingenieur bij Arup verantwoordelijk is
voor de constructie. ‘Anders zou de
maximale hoogte die wij kunnen
bereiken met hout, zo’n veertig,
vijftig meter zijn.’
De bouw van Haut moet nog
dit voorjaar van start gaan, maar
sleepte nu al het duurzaamheids-

Houten woontoren

Nu bestaat in Scandinavië en ook
in Oostenrijk en Zwitserland een al
veel langere traditie in bouwen met
hout. Maar dat architecten wereldwijd, en in nauwe samenwerking
met ingenieurs en wetenschappers,
experimenteren met nieuwe houtproducten en -technieken, is een
betrekkelijk recente ontwikkeling.
Een van de nieuwe technieken die
men toepast, heet Crossed Laminated Timber, in de bouw kortweg
CLT genoemd. CLT bestaat nu zo’n
tien jaar, maar wordt in Nederland
nog niet veel gebruikt. Het is gebaseerd op het gegeven dat je hout
goed op druk kunt belasten, maar
niet op trek. Door massieve multi-

Haut, de 73 meter
hoge woontoren
die in 2020 in
Amsterdam zal
verrijzen.

Voorstel voor de
Oakwood Timber
Tower van PLP
Architects, gepland
in Nederland.
fd persoonlijk | zaterdag 5 mei 2018 | 79

80 | zaterdag 5 mei 2018 | fd persoonlijk
pagina 80, 05-05-2018
© Het Financieele Dagblad

‘We houden elkaar in
een appgroep op de
hoogte. We noemen
ons de timberista’s’

certiﬁcaat Breaam Outstanding
in de wacht. ‘Een ﬂinke opsteker’,
vindt Vola, die ‘erg excited’ is over
het project. ‘Arup heeft zeventig
kantoren in veertig landen. Bij
meer dan de helft daarvan zijn we
bezig met hout. We hebben een
appgroep, waarin we elkaar op
de hoogte houden van internationale projecten, onderzoeken en
ontwikkelingen. We noemen ons
de timberista’s.’

staat als er iets is. In Amerika is dat
al anders. Daar zouden de open en
blote plafonds van de appartementen in Haut een stuk moeilijker
te realiseren zijn. Hout is en blijft
een brandbaar materiaal. Als je
daar heel veel van gebruikt in een
gebouw, moet je maatregelen
nemen. Met de moderne middelen
die voorhanden zijn, kunnen we de
brandveiligheid goed garanderen.
Soms kost het wel extra geld. Zo
komt er in Haut een sprinklerinstallatie, die niet nodig zou zijn
wanneer we het gebouw uit staal of
beton zouden optrekken.’

Emissiebelasting

Japan. Het bedrijf Sumitomo
Forestry kondigde aan een 350
meter hoge woontoren te gaan bouwen in Tokio, die voor 90 procent
uit hout moet bestaan.
‘Er ontstaat een soort hooghoger-hoogstwedstrijdje’, ziet
Marco Vermeulen. ‘Maar eigenlijk
is hoogte helemaal niet belangrijk.
Hoe meer hout je gebruikt, hoe
meer CO2 je kunt opslaan. En of je
dat nu horizontaal of verticaal doet,
is daarbij niet belangrijk. Als je het
maar op grote schaal toepast.’
The Dutch Mountains wordt
440 meter lang, en er gaat 112.300
kubieke meter hout in zitten, waar
70.000 kg CO2 in opgeslagen moet
kunnen worden. ‘Die impact, die
willen we laten zien’, zegt Vermeulen. ‘We hopen daarmee zoveel
mogelijk collega’s te inspireren,
zodat we met z’n allen hele wijken
of dorpen gaan bouwen van hout,
waar we CO2 in kunnen opslaan.’
Ook Vola van Arup denkt dat
bouwen met hout om die reden
de toekomst heeft. ‘Van beton en

Hoog, hoger, hoogst

Internationale projecten zijn er
genoeg. Nog steeds lopen Scandinavië en Oostenrijk voor de troepen
uit. In het Noorse Bergen staat het
nu nog hoogste houten gebouw van
Europa, van 49 meter hoog. Een
multifunctioneel gebouw in het
Zweedse Skellefteå, van 50 meter
hoog, is in de maak, net als een 33
verdiepingen tellend bouwwerk in
Stockholm, dat nota bene op een
bestaande parkeergarage wordt
gezet. In Wenen is de 84 meter hoge
woontoren HoHo in aanbouw. Ook
in Londen, Parijs en Vancouver
staan pretentieuze projecten op
stapel.
Maar het opzienbarendste
nieuws kwam begin dit jaar uit

Voorstel voor de
Oakwood Timber
Tower van PLP
Architects in
Londen.
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staal wordt ook wel gezegd dat het
duurzaam is, maar van hout is dat
een stuk aannemelijker. Je plant
een bos aan van twaalf hectare, en
na vijftig jaar heb je al het hout dat
je voor je toren gebruikt hebt.’
En er zijn meer voordelen: bouwen met hout is schoner en veiliger
dan bouwen met beton. Hout kan
makkelijker bewerkt worden, wat
grote ontwerpvrijheid geeft. Bovendien voelt het warm aan en ademt
het, wat de luchtvochtigheid ín het
gebouw ten goede komt.

Brandveiligheid

De uitdaging is onze bouwcultuur,
die volledig op beton en staal is
ingericht, te hervormen. ‘Wat dat
betreft ligt er voor ons als constructeurs nog een grote engineeringsopgave’, zegt Vola. Een van zijn
belangrijke punten van aandacht is
brandveiligheid, die sterk afhangt
van het land waar je bouwt.
‘Overal in Nederland kun je
ervan uitgaan dat de brandweer
binnen een kwartier op de stoep

‘Je plant twaalf hectare
bos aan en na vijftig
jaar heb je al het hout
van je toren terug’

Een andere hobbel om te nemen
is de prijs die nu nog hangt aan
bouwen met hout. Maar niet lang
meer, denkt Lennart Graaff van
Bloc, de creatieve ontwikkelmaatschappij die mede vormgaf aan het
concept voor The Dutch Mountains.
‘Onze bouwcultuur is nog niet
ingericht op bouwen met hout.
Een traditionele aannemer zal
waarschijnlijk marges zetten op
het bouwen met hout. Echter, wij
zien The Dutch Mountains veel
meer als een “value case” dan een
businesscase: het kost misschien
meer, maar het levert ook meer
op. Doordat delen van het gebouw
vervangen kunnen worden, zal
het meebewegen met de tijd en
de wensen van de gebruikers.
Daardoor zal het gebouw niet
afgeschreven worden, maar in de
loop der jaren juist meer waarde
krijgen. Bovendien komt er vroeg
of laat een prijs op CO2-uitstoot:
dan moet je emissiebelasting gaan
betalen voor bouwen met beton.
De vraag is niet óf maar wanneer
dat omslagpunt komt.’ o

