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Samenvatting 
Veel hoogbouw in hout is er niet, terwijl het mogelijk moet zijn om een houten gebouw van ongeveer 
30 a 40m hoog te maken. Waarom dit zo is en om er achter te komen wat de problemen zijn met 
hoogbouw in hout heb ik een literatuurstudie gedaan. 

Er zijn drie bouwmethodes in hout die veel worden toegepast: houtskeletbouw, hout massiefbouw en 
een ligger-kolomsysteem. Waarbij houtskeletbouw de bekendste en meest toegepaste is. 

Houtskeletbouw 
Er kan met houtskeletbouw, in de platformmethode, niet veel hager dan zes lagen worden gebouwd. 
Dit heeft te maken met opbouw van het systeem. Doordat de vloeren op de wanden liggen en de 
wanden onder- en bovenregels hebben, ontstaat er veel belasting loodrecht op de vezelrichting 
van het hout. In die richting is het hout 10 tot 20 keer minder sterk en stijf en wordt de maxi male 
belasting bij ongeveer zeven lagen al overschreden. Daarom is deze bouwmethode niet geschikt voor 
hoogbouw in hout. 
Tevens krimpen de vloerbalken veel en omdat de volgende bouwlaag daar weer opstaat krijgt het 
hele gebouw te maken met die krimp, waardoor er problemen kunnen ontstaan. 

Hout massiefbouw 
Hout massiefbouw lijkt veel op houtskeletbouw, maar nu zijn de wanden niet opgebouwd uit stijlen, 
maar zijn massief. De wanden en vloeren worden gemaakt van latten welke kruislings op elkaar 
worden gelijmd, hierdoor ontstaat er een groat massief paneel. Die panelen worden verwerkt tot 
wanden en vloeren. Het opbouwen van een gebouw gebeurt weer volgens de platformmethode. Dus 
oak deze vloeren krijgen te maken met belasting loodrecht op de vezelrichting. Maar omdat de 
belasting veel meer wordt gespreid door de massieve wanden is dit hier geen probleem om hager dan 
zes lagen te gaan. Maar omdat dit een vrij nieuwe bouwmethode is, is er nag niet veel over bekend 
in combinatie met hoogbouw. 

Ligger-kolomsysteem 
Met deze bouwmethode zijn voornamelijk studieprojecten ontworpen. Maar die Iaten wel goede 
resultaten zien. Hoogbouw tot een laag of 12 zou mogelijk moeten zijn . Dit komt omdat belasting 
loodrecht op de vezel geheel is uit te sluiten. Deze bouwmethode is alleen minder stijf dan de 
andere twee systemen. Dit komt door het ontbreken van stabiliteitswanden. Hiervoor in de plaats 
kan het beste met schoren of infillframes worden gewerkt. Een ongeschoord raamwerk is niet stijf 
genoeg te krijgen, waardoor de maximale hoogte niet veel meer is dan vijf lagen. 
Door die lagere horizontale stijfheid is oak de dynamische invloed van de windbelasting een belang
rijke factor om rekening mee te houden. 
Een ander voordeel van dit systeem is dat men veel vrijer is in zijn keuzes. Er kan meer mee worden 
gevarieerd, zoals met vloersystemen, stabiliteitssystemen, verbindingen enz. 
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1 lnleiding 
Het milieu wordt steeds belangrijker en dat betekend dater ook bij gebouwen rekening moet worden 
gehouden met de milieubelasting ervan. Een van de meest milieuvriendelijke bouw-materialen is 
hout en daarom zou het goed zijn als er meer gebouwd wordt met hout. Tot nu toe worden er 
vooral woningen en laagbouw gemaakt met hout. Maar in theorie is er met hout hager te bouwen, 
tot ongeveer 30 a 40 meter. Door ook hogere gebouwen van hout te maken kan het aandeel houten 
gebouwen flink worden vergroot. 
Om uit te zoeken waarom er zo weinig hoogbouw in hout wordt uitgevoerd en om vast te stellen wat 
voor problemen hoogbouw in hout kent heb ik een literatuurstudie gedaan. Deze is opgebouwd uit 
afstudeerverslagen, wetenschappelijke artikelen en bestaande gebouwen. 
De punten die uit deze literatuurstudie komen zullen dienen als basis voor mijn afstuderen. 
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2 Hoo2bouw in hout 
Afstucfeerverslag van Hubert Kuijpers 
Hubert Kuij pers is in 1998 afgestudeerd aan de TU in Delft op het onderwerp Hoogbouw in Hout 
[KUJ98] . De doelstelling was een gebouw te ontwerpen met een houtconstructie van tenminste 10 
bouwlagen. Daarbij is als uitgangspunt een appartementengebouw van ongeveer 30 x 30m gebruikt, 
met 4 appartementen per bouwlaag. 

2. 1 Algemene Analyses 
Na een literatuurstudie en een inventarisatie van bouwen in de hoogte met hout, kwamen aandachts
punten naarvoren, die hieronder kort zijn omschreven. 

o Horizontale verplaatsingen: 
Door de relatief lage afschuif- en buigstijfheid van hout kunnen horizontale verplaatsingen 
door de windbelasting maatgevend zijn voor de bouwhoogte. Ook zorgt de windbelasting 
voor horizontale dynamische bewegingen, welke moeten worden voorkomen. De eisen zijn 
uperverdleping ~ h/300 , utot ~ h/500 en maximale versnelling tussen 0,10 m/s2 en 0,22 mtsz ; 

o Verticale verplaatsingen: 
Door verticale verkorting, krimp en kruip kan er schade ontstaan. Dit is te voorkomen door 
goede detaillering. Er zijn geen eisen gesteld aan de verticale verkorting; 

o Doorbuiging van vloeren : 
Als vloeren te veel doorbuigen kan dit schade veroorzaken in scheidingswanden. Eis is ubiJ ~ 
0,002 X l; 

o Voortschrijdende instorting: 
Als een onderdeel van de constructie bezwijkt, mag de rest van het gebouw niet bezwijken. Dit 
is te voorkomen door een tweede draagweg te creEken; 

o Fundering: 
De aansluiting van de bovenbouw op de fundering kan tot problemen leiden. Trekkrachten in 
een fundering zijn ongewenst, stelt Hubert. Er wordt ook veel gebruikgemaakt van overgangs
constructies tussen bovenbouw en fundering; 

o Brandveiligheid: 
Dit is een zeer belangrijk punt bij hoogbouw. De eisen zijn 30min tussen twee vertrekken, 
60min tussen de brandcompartimenten en 120min voor de hoofddraagconstructie; 

o Geluidsisolatie: 
Geluid uit omliggende woningen wordt als zeer storend ervaren. Vooral contactgeluid is een 
probleem bij houten gebouwen. Met name trillingen onder 100Hz zorgen voor problemen. Eisen 
worden bepaald in het Bouwbesluit; 

o Verticaal transport: 
Het ruimtelijk functioneren van een hoog gebouw wordt gekenmerkt door een verticale 
orientatie. Een groot deel van het vloeroppervlak wordt gebruikt voor liften, leidingen en 
installaties; 

o Sterkte en stijfheid: 
Hout is een orthotroop materiaal. De sterkte en stijfheid zijn in de vezelrichting 10 tot 20 keer zo 
hoog als loodrecht op de vezelrichting. Bij een constructie die bestaat uit pendelstaven, wordt 
het hout alleen evenwijdig aan de vezelrichting belast met normaalkrachten, daardoor is het 
een gunstige constructie voor hout. Aileen is dit in werkelijkheid niet haalbaar en ontstaan er 
ook dwarskrachten en momenten. Wat voornamelijk bij de verbindingen voor problemen zorgt, 
omdat de krachten dan deels loodrecht op de vezel gaan werken. De sterkte en stijfheid van de 
verbinding wordt hierdoor beperkt en daarmee ook de sterkte en stijfheid van het hele gebouw. 
Het beperken van de horizontale verplaatsingen van hoogbouw in hout vormt mede door de 
verbindingsproblematiek een belangrijk aandachtspunt. Problemen met verticale verplaats
ingen doen zich vooral voor wanneer verticale elementen worden onderbroken door horizon tale 
elementen , zoals dat het geval is bij de platformmethode bij houtskeletbouw. 

o Vocht: 
Vocht heeft een nadelige invloed op de sterkte, stijfheid en duurzaamheid en het zorgt ervoor 
dat het hout gaat zwellen of krimpen. Ook dit gaat weer orthotroop. Het vochtgehalte in de 
constructie dient ten alle tijde onder de 22% te blijven, vanwege schimmelvorming; 
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o Uitvoeringstechniek: 
Het aanbrengen van diagonalen op de bouwplaats wordt gezien als een moeilijk karwei. Door 
goede verbindingen zou dit verminderd kunnen worden. Mechanische verbindingen zijn moeilijk 
passend te maken en gatspelingen zijn bijna onvermijdelijk. Ook treedt in de meeste verbin
dingen slip op, waardoor de stijfheid vermindert. 

Noot: Wat valt op te maken uit deze punten is dat bij hoogbouw in hout spefieke problemen voor
komen die bij andere materialen niet voorkomen. Als deze punten niet in acht worden genomen 
zal hoogbouw in hout nooit goed werken. 
Het is verstandig om aan de horizontale verplaatsing strengere eisen te stellen, zeker in het antwerp 
stadium. Een maxi male uitbuiging van h/ BOO zou beter zijn, omdat bij het ontwerpen de definitieve 
afmetingen soms nog afwijken van de afmetingen bij het antwerp, er is nog geen rekening gehouden 
met het tweede orde effect en ook de dynamische invloeden zijn bij het antwerp vaak nog onbekend. 
De eis die in de Nederlandse norm wordt gesteld voor de maximale verplaatsing per verdieping van 
h/ 300 is niet bruikbaar. Uit onderzoek in Groot Brittannie tijdens het Timber Frame 2000 project 
[GRA03} blijkt dat de meeste afwerkingen van wanden dan at gescheurd zijn. Zij stellen h/500 per 
verdieping als maximale horizontale uitbuiging voor. 

2.2 Het basisontwerp 
Om verschillende draagstructuren op te zetten en te vergelijken is er gebruikgemaakt van een basis
antwerp. Uitgangspunt is een woongebouw met vier woningen per bouwlaag, met in het midden het 
verticale transport en de installatieruimtes (zie fig. 2.1 ). Eisen die gesteld worden aan het ontwerp 
ten aanzien van de krachtsafdracht zijn: 

o Verticale krachten worden ononderbroken afgedragen; 
o Symmetrie is noodzakelijk, vanwege de windbelasting; 
o Kruisen van stijfheidverlenende elementen voorkomen, om complexe aansluitingen te 

vermijden; 
o Stabiliteitswanden tegen torsieknik opnemen in het ontwerp. 

Vervolgens wordt een keuze gemaakt over de te gebruiken bouwmethode voor het project. Er wordt 
gekeken naar houtskeletbouw, een ligger-kolom constructie en een mega-constructie. Een mega-con
structie valt af omdat er te weinig over bekend is. En houtskeletbouw vanwege de onduidelijkheid 
over de maximaal te bouwen hoogte, de vele wanden die nodig zijn en het vele hout wat loodrecht 
op de vezel wordt belast. Dus blijft de ligger-kolom constructie over. Metals voordelen de grote vrije 
indeelbaarheid, de ononderbroken verticale afdracht van krachten en de vele variatiemogelijkheden 
die er zijn. De stijfheid wordt uit diagonalen gehaald, omdat er met rotatie stijve verbindingen niet 
veel hoger dan 5lagen gebouwd kan worden. lets wat blijkt uit diverse theoretische studies. Wat wel 
een aandachtspunt is bij de ligger-kolom constructie zijn de verbindingen. 

I .. J. '·'- . ' ·" I,£. 1..... c.b ILL I 

1,'1 •1.1•28.8 

Figuur 2. 1: Algemeen on twerp 
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2.3 Algemeen ontwerp 
2.3.1 Stabiliteit 

Zeals hierboven besproken wordt de stabiliteit verzorgd door diagonalen in plaats van portaal
werking. Dit is stijver en zorgt voor efficienter materiaalgebruik, omdat de krachtsafdracht beter 
is, meer pendelwerking. En de verbindingen zijn nu ook makkelijker, want het zijn scharnieren in 
plaats van rotatie stijve verbindingen. De diagonalen worden op druk en trek belast, om dubbele 
diagonalen te voorkomen. Wat extra aandacht vraagt zijn de verbindingen tussen ligger, kolom en 
diagonaal. Die moeten voldoende sterkte, stijfheid en vervormingscapaciteit hebben en er kunnen 
door de plaatsing van de diagonalen secundaire momenten in optreden. 
Vervolgens wordt de plaats van de stabiliserende elementen bepaald. 

o Kern (fig. 2.2a): 
Problemen met de toegang tot het verticale transport en de woningen en de buigstijfheid is 
niet erg groot; 

o Hoedconstructie (fig. 2.2b): 
De hoedconstructie heeft in dit geval weinig effect door de beperkte mogelijkheden; 

o Gevelbuis (fig. 2.2c): 
Zeer stijf, maar de transparantie van de gevel wordt sterk beperkt. Een ander nadeel van 
gevelbuizen zijn het snel ontstaan van trek in de constructie door de beperkte verticale belas
ting in de gevelkolommen vergeleken met tussenkolommen; 

o Onderbroken gevelbuis (fig. 2.2d): 
De transparantie is veel beter dan bij een gehele gevelbuis, echter neemt de stijfheid weer 
een deel af. Het gunstige effect van een gevelbuis wordt voor een deel teniet gedaan; 

o Verspreid staande stabiliteitswanden (fig. 2.2e tim 2.2D: 
Door juiste plaatsing zijn ze stijf genoeg te krijgen en is de toegankelijkheid ook geen probleem. 
De stijfheid is wel altijd minder dan bij een gevelbuis. 

De uit de verschillende opties is uiteindelijk variant nummer j gekozen. Dit vanwege de meeste 
overeenkomst tussen de scheidings- en stabiliteitswanden, zonder de doorgangen te belemmeren. 
En omdat de constructie symmetrisch en torsiestijf is. Dit zijn eerder gestelde eisen, zie de eisen 
bij het basisontwerp. 

/~ / / I / /"~-...;.-rw /'" ......... ;(. 

" ........ 
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" " ........ 11 
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f"";; 11 
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Figuur 2.2a-f: Stabiliteitsvoorzieningen 
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Figuur 2.2g-j: Stabiliteitsvoorzieningen 

Hoot: Doordat Hubert zjjn diagonalen van hout maakt is het verstandig om ze op druk en trek 
te belasten, zoals hierboven beschreven. Echter kunnen er ook staten kruizen worden toegepast. 
Het voordeel daarvan is dat ze qua afmeting kleiner zijn en ze zijn na te stellen. Als de staten 
kruizen goed worden detailleert kunnen de secundaire momenten veel kleiner zijn. Een andere 
optie is gebruik te maken in van infillframes. Toen dit verslag werd geschreven bestonden de massief 
houten panelen, opgebouwd uit cross laminated timber (CLT), nog niet, dus was dit geen optie. Maar 
nu is dit het onderzoeken zeker waard, omdat dit waarschijnlijk stijver kan zijn dan diagonalen. 

De plaatsing van de stabiliserende wanden is natuurlijk project afhankelijk. Maar er zijn wei een 
aantal project onafhankelijke regels uit te halen. Zoals het koppelen van scheidingswanden met 
stabiliteitswanden en zorgen voor torsiestijfheid. Het is jammer dater geen stijfheids·vergelijkingen 
zijn gedaan, zodat goed is te zien hoe veel verschil daarin zit tussen de varianten onderling. 

2.3.2 lnvloed van de plaatsing van de diagonalen 
De manier waarop de diagonalen worden geplaatst in de stabiliteitswanden is van invloed op de stijf
heid ervan. Tevens kan het van invloed zijn op de secundaire momenten. Er zijn twee varianten met 
elkaar vergeleken, de visgraat (fig. 2.3a) en de halve ruit (fig. 2.3b). Bij de visgraat is geprobeerd 
de wandbelasting zo direct mogelijk naar de fundering te leiden. Dit lukt bij de lager gelegen dia
gonalen geed, alleen bij de hager gelegen diagonalen treedt er teveel omloop van krachten op. De 
halve ruit heeft dit niet, omdat de diagonalen daar rechtstreeks op elkaar aansluiten. De stijfheid 
bij de onderste twee lagen is hierdoor wellager, maar over het gehele gebouw gezien is de stijfheid 
grater, zie figuur 2.4. De grafiek is berekend met een windbelasting van links, zeals te zien is in figuur 
2.3. Om secundaire momenten zoveel mogelijk te beperken wil Hubert het aantal verbindingen met 
diagonalen zo laag mogelijk houden. Daarom is er een nieuwe plaatsing gemaakt met dezelfde eigen
schappen als de halve ruit. Maar door slimmere plaatsing zijn er minder verbindingen met diagonalen 
en dus minder secundaire momenten (fig. 2.5). 
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A. Visgraat B. Halve ruit 

Figuur 2.3: Plaatsing diagonalen 
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Ffguur 2.4: lnvloed plaatsing diagonalen Ffguur 2.5: Secundaire momenten in knoop 

Hoot: Het is interessant om te zien dat de plaatsing van de diagonalen zoveel invloed heeft op de 
stijfheid. Dit is iets wat ik niet had verwacht en zeker een aandachtspunt als er wordt gewerkt met 
druk en trek diagonalen in een. 

2.3.3 Verbindingstechniek en knooppuntvorming 
Verbindingen zijn een cruciaal onderdeel van een houtconstructie. De verbindingen hebben invloed 
op de totale sterkte en stijfheid van het gebouw. En door de orthotrope materiaaleigenschappen 
van hout kunnen de traditionele verbindingen gemiddeld vaak maar 30 tot 40% van de totale kracht 
overdragen. Bezwijken van een verbinding komt door het splijten, afschuiven of stuiken van hout. 
Dit kan worden voorkomen door het hout plaatselijk te versterken. De stijfheid wordt vooral beperkt 
door de slip en de gatspeling. Oplossingen om dit te voorkomen zijn pasbouten, goed passende 
stiften of injectiebouten. De optie die hier wordt gebruikt is een nieuwe verbinding ontwikkeld op 
de Technische Universiteit Delft. Deze buisverbinding is 4 keer zo sterk en 8 keer zo stijf als een 
traditionele verbinding met stiften. 
Nu dat het verbindingsmiddel bekend is, wordt gekeken naar de vorm van het knooppunt. Eerste 
uitgangspunt is een massieve kolom met de liggers aan de buitenkant (fig. 2.6a). Echter is het niet 
bekend of de buisverbinding zo lang kan worden. Ook het kruisen van de buizen is een probleem. 
De volgende optie is een samengestelde koker als kolom (fig. 2.6b). Hierdoor zijn de buizen kort, 
maar wringkrachten in dit detail zijn onvermijdelijk en worden de buizen enkelsnedig belast. Dit is 
inefficient, dubbelsnedig is beter. Ook kunnen spanningen in de hoeken tot problemen leiden. Optie 
nummer drie is een symmetrisch en dubbelzijdig knooppunt (fig. 2.6c). Maar hierbij is het doorsnede 
oppervlak van de kolom te klein. Ook is de kolom bewerkelijk en treden ook hier spanningen in de 
hoeken op die ongunstig zijn. Het uiteindelijke knooppunt (fig. 2.6d) is een verbeterde variant van 
optie nummer drie. Die heeft een groter oppervlak en is makkelijker te maken. 
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Noot: De uiteindelijke verbinding is qua sterkte en krachtverloop gunstig. Maar qua uitvoering en 
brandwerendheid niet echt. Doordat de kolom bestaat uit vier lassen delen zijn is er moeilijker mee 
te bouwen en kan de brander van aile kanten bij. Het tussen de kolommen plaatsen van de liggers 
en diagonalen zal niet makkelijk zijn. Tevens zijn de buizen onbeschermd voor brand. Wil deze ver
binding voldoen aan de brandveiligheid van 120 minuten, dan zal alles ingepakt moeten worden. Het 
is natuurlijk jammer om al dat mooie hout te moeten verstoppen. 

F;guur 2.6: Verb;nd;ngen 

2. 3.4 De vloeren 
Er is gekozen voor een hout-betonvloer, waarbij de betonschil de druk opneemt en de houtenbalken 
de trek. Er ontstaat zo een soort samengestelde ligger, die wordt gemaakt met deuvels. Hierdoor 
hoeft de betonschil niet zo dik te zijn, wat belangrijk is voor het totale gewicht van de vloer. Er 
is gekozen voor een hout-betonvloer, omdat de vloer een schijf moet zijn, voldoende brandveilig 
en a an de geluidsisolatie eisen moet voldoen. Voor al deze pun ten zou onderzoek gedaan moeten 
worden en de gekozen vloer lost dit in een keer op zonder verder onderzoek. Door de betonlaag in 
het werk te storten wordt het een schijf. En als de houtenbalken voldoende worden overgedimensio
neerd voldoet de vloer aan de brandveiligheid. Tevens voldoen betonnen vloeren over het algemeen 
gemakkelijk aan de eisen voor geluidsisolatie en trillingen, vanwege hun massa. Door over de balken 
eerst een laag multiplex te leggen wordt een permanente bekisting gevormd, waarop de betonlaag 
wordt gestort. 

Noot: Door het toepassen van een hout-betonvloer zegt Hubert dat er minder onderzoek hoeft te 
worden gedaan aan de vloeren, alles voldoet toch wei. Aileen toont hij dit niet aan. Een betonschil 
van 60mm zal in dit geval wei genoeg zijn voor de schijfwerking. Maar niet bij grotere gebouwen, 
waarbij de stabiliteitswanden waarschijnlijk verder uit elkaar liggen. Wat wei slim is, is om over de 
houten balken direct multiplex te leggen. Dan is de vloer meteen beloopbaar en werkt hij al redelijk 
als schijf, zodat de stabiliteit tijdens de bouwfase beter gewaarborgd blijft. Aileen blijft het uit
harden van het beton nog wei voor een tangere bouwtijd zorgen dan aile andere houten vloeren. 

Het gewicht van de vloer is een nadeel en een voordeel. Qua constructie is zo weinig mogelijk belas
ting het gunstigste (deze hout-betonvloer weegt kaal ± 1,75 kNI m2 en een ribbenvloer kaal ± 0,20 
kN/m 2). Het voordeel zit hem in de geluidsisolatie die beter wordt naarmate de massa toeneemt 
en wordt de vloer ongevoeliger voor trillingen. Dus moet er worden afgewogen wat belangrij
ker is, Hubert kiest voor de geluidsisolatie en trillingen en neemt het extra gewicht voor lief. 
Uit onderzoek van de WTCB [MAR04] en [MEROl] blijkt dat met een hout-betonvloer goede resul
taten zijn te behalen qua trillingen, door het uniforme gedrag in de X- en Y-richting. Aileen de 
contactgeluidisolatie zal niet standaard voldoen met zo'n vloer. Er is meer voor nodig dan aileen de 
dunne schil, zoals een massa-veer-massasysteem, een zwevende dekvloer of een verlaagd plafond. 
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Daardoor vervalt eigenlijk een belangrijk voordeel van een hout-betonvloer. Het enige belangrijke 
voordeel wat nog overeind blijft is de gunstige werking bij trillingen. 
Ten tijde van dit verslag war en er minder opties qua vloeren om uit te kiezen. Nu kan er ook nog gekozen 
worden uit massieve vloeren (CLT), ribbenvloeren en houten kanaalplaten. Het kan zijn dat een van die 
nieuwevloerenbeteraanmijneisenvoldoet.lkzaldaaromnietstandaarduitgaanvaneenhout-betonvloer. 
De houtenliggers onder de betonschil worden aan de hoofdliggers gekoppeld met balkschoentjes. Die 
blijven in het zicht, omdat er geen verlaagd plafond wordt toegepast en worden ook niet beschermd 
tijdens een brand. Dit is dus zowel esthetisch als brandtechnisch niet optimaal. 

2.4 Schematisering 
2.4. 1 Horizontale vervorming 

Voor de horizontale vervormingen te bepalen wordt gebruik gemaakt van een afschuif-buigligger. 
Die omschrijft de werkelijke horizontale vervormingen het beste. Er worden een aantal belangrijke 
aannames gedaan voor de schematisering van de stijfheid: 

o De vloer is een schijf: 
Hierdoor vervormen alle stabiliteitswanden evenveel en de afschuifstijfheden GA van die 
wanden bij elkaar opgeteld worden; 

o De stabiliteitswanden werken individueel: 
Als stabiliteitswanden in een lijn staan worden ze niet berekend als samengestelde ligger. De 
buigstijfheid El van de wanden worden bij elkaar opgeteld. Dit is een veilige aanname; 

o Geen samengestelde ligger werking in een stabiliteitswand: 
In principe vormen de stabiliteitswanden een samengestelde ligger van flens en lijf. Hiermee 
wordt geen rekening mee gehouden. Dit is een veilige aanname. 

Omdat de indelingen volledig symmetrisch zijn, wordt de windbelasting maar in een richting bekeken. 
Er wordt dan ook afgezien van 3D rekenmodellen, alles wordt omgezet naar 2D modellen. Dit is ook 
gedaan, omdat er toen nog niet veel 3D rekenprogramma's waren. 
Het schematiseren van de stabiliteitswanden gebeurt met rotatie stijve knopen, alleen de diagona
len zijn scharnierend verbonden. Dit is gedaan omdat de verbindingen momenten op kunnen nemen. 
Echter zijn de verbindingen in het echt niet volledig rotatiestijf, maar verend ingeklemd. Om dit 
op te lossen worden de buigstijfheid van de ligger en de rekstijfheid van de diagonalen aangepast 
(fig. 2. 7). Deze schema's worden alleen gebruikt om de afschuif- en buigstijfheid te bepalen van de 
verschillende ontwerpen, niet om de krachten te bepalen. Het schema wordt ingevoerd in een reken
programma, waaruit de verplaatsingen worden gehaald. Hieruit worden dan de buig- en afschuifstijf
heid gehaald. 

Figuur 2.7: Omzetten stijfheden 

12 



Literatuurstudie 

2.4.2 Dynamica 
Normaal wordt er vanuit gegaan dat als de maximale horizontale uitbuiging onder de hJSOO ligt, er 
geen problemen zijn met het dynamische gedrag van een gebouw. Echter is deze aanname gedaan 
aan de hand van empirisch onderzoek op bestaande gebouwen. En omdat er nog nooit een houten 
gebouw zo hoog is gebouwd, is de vraag of dit ook opgaat voor dit onderzoek. Daarom wordt het 
dynamische gedrag van de constructie ook gecontroleerd. Dit is gedaan met een 1-massa-veer
systeem (fig. 2.8) . 

Hoot: Aile aannames die Hubert Kuijpers maakt zijn heel logisch en zorgen ervoor dat er makkelij
ker van een 3D naar een 2D systeem te gaan is. Echter de schematisering van de stabiliteitswanden 
zijn onnodig ingewikkeld. Hij rekent eerst de stijfheid van de verbindingen uit, bepaald aan de 
hand daarvan de nieuwe stijfheid van de liggers en diagonalen. Om dit vervolgens in een schema 
te stoppen met rotatie stijve verbindingen. Maar als er gekeken wordt naar een stabiliteitswand 
is het een vakwerkconstructie en die hebben weinig baat bij rotatie stijve knopen. Hierdoor zal de 
stijfheid bijna niets meer zijn dan aileen met scharnieren. Dit is ook te zien in fig. 2. 9 daarin heb ik 
een stabiliteitswand gemaakt zoals Hubert en een met aileen scharnieren. Het verschil in stijfheid 
is nog minder dan 1%. Hij had zich dus veel tijd en moeite 
kunnen besparen door alles in te voeren met scharnieren. 
En mocht het at wat schelen dan is de aanname met aileen 
maar scharnieren veiliger. 

c." -t1 -
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Figuur 2.8: Schematisering tot 1-massa-veer-systeem 

2. 5 Ontwerp 3600 

Figuur 2. 9: Schema Hubert links, aileen 
scharnieren rechts 

Zoals de naam al zegt staan de kolommen in dit antwerp in twee richtingen 3600mm uit elkaar en 
is de verdiepingshoogte 3200mm (fig. 2.10). Voor de afmetingen van de elementen zijn schattingen 
gemaakt. De kolomafmeting is afgestemd op de verbindingen en volgt uit de minimale rand en hart
op-hart afstanden van de buizen. Uiteindelijk zijn de afmetingen van de elementen als volgt: 

o Kolommen 4x driehoeken van 300x300mm (Gl24) 
o Liggers 450x100mm (Gl24) 
o Diagonalen 350x100mm (GL32) 

De stijfheid van het gebouw wordt berekend op de manier zoals beschreven bij het onderdeel 
Schematisering en komt uit op El=5,4 x 1016 Nmm 2 en GA=6,24 x 108 N. 

• • • • • • 

3 

Figuur 2. 10: On twerp 3600, met schermen 1, 2 en 3 
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2.5.1 Het bezwijkstadium 
Hier wordt alleen de belastingscombinatie extreme wind en momentane vloerlast uitgewerkt. De 
extreme winddruk is 2,25 kN/m 2 en de momentane vloerlast is 3,6 kN/m 2 • Voor de overige verticale 
belasting wordt 25 kN per kolom gerekend. Het totale gewicht van een bouwlaag wordt geschat op 
4600 kN, wat neerkomt op 5,5 kN/m2 • Om het 2e orde effect mee te nemen wordt de windbelas
ting vergroot, waarbij een n-factor wordt gebruikt van 14,5. Voor een eerste benadering wordt een 
gebouwhoogte aangehouden van 20 lagen. Scherm 1 wordt als eerst uitgewerkt, met alle verticale 
lasten geplaatst in de vervormde toestand (fig. 2.11 ). Uit de berekening blijkt dat de liggers en dia
gonalen niet voldoen. Als oplossing worden de liggers met 10mm verhoogd en wordt de sterkteklasse 
verhoogd naar GL26 in plaats van GL24. Bij de diagonalen ligt het probleem bij de buisverbinding, 
door de buizen te vergroten wordt het probleem ondervangen. Dit leidt uiteindelijk tot een unity 
check van 0,95 voor de kolommen, 0,97 voor de liggers en 0,95 voor de diagonalen. 
In de uiterste grenstoestand voldoet het aangepaste antwerp 3600 dus voor 20 lagen. 

2. 5. 2 Het gebruikstadium 
Nu wordt er alleen windbelasting op de gevel gezet en die bedraagt 1,4 kN/m 2 • De maximale hoogte 
wordt, rekening houdend met het 2e orde effect, 22 lagen. Dit komt door de maximale uitwijking aan 
de top, metals eis Utop s hJ500. De eis van Uperverdieping s h/300 wordt bereikt bij 23 lagen. 
Plastische vervorming van de buisverbinding en trek in de kolommen in het gebruikstadium wordt 
als niet wenslijk ervaren. Daardoor moet de maximale hoogte van 22 lagen omlaag naar 15 lagen om 
hieraan te voldoen. 

, .• 
r•• ,. .. r•o 

Figuur 2. 11: Scherm 1 in vervormde toestand, met krachten erop 

2.5.3 Conclusies 
o Uit de berekening blijkt dat het aantal toegepaste diagonalen laag is, hierdoor raken ze snel 

overbelast. Ook brengen ze een aantal kolommen snel tot hun maximum. 
o Het groat aantal kolommen zorgt voor te weinig verticale belasting per kolom, wat trekkracht 

in de kolommen op levert. 
o De overbelasting van de diagonalen is de belangrijkste vorm van beperking van de maximale 

hoogte. 
o Scherm 1 trek de meeste belasting naar zich toe en is daarom maatgevend. 
o De maximale hoogte in UGT is 20 lagen en in BGT 15 lagen_ 
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Hoot: Bij het rekenwerk is soms moeilijk te achterhalen wat er precies is gedaan. Dat begint al bij 
de belastingen. Daar rekent hij de vloerbelasting uit, maar waar deze uit bestaat is niet duidelijk. 
Zeker als hij op een gegeven moment 25 kN per kolom gaat toevoegen, waarom 25 kN en waarom 
zit dit al niet in de vloerlast? Ook rekent hij in het begin de belastingen uit in hoofdstuk 1.2, maar 
past deze dan weer niet toe in zijn berekeningen. Zo is de momentane vloerlast tout uitgere
kend, maar past hiervoor een niet te achterhalen andere waarde voor aan tijdens het rekenwerk 
(3,6 kN/m 2). De representatieve windbelasting is in hoofdstuk 1.2 nog 1,5 kN/m 2, maar er wordt 
gerekend met 1,4 kN/m 2• En bij figuur 10 is een dakbelasting te zien, maar waar bestaat die uit? 
Als er wordt gekeken naar de belastingen uit de vloer die hij op de liggers zet, blijkt dat hij in 
elk veld de overspanningsrichting heeft Iaten verspringen. Dit is natuurlijk slim, omdat dit zorgt 
voor minder belasting op de liggers en de liggers in de X als Y richting evenveel worden belast. 
Maar hij vermeldt dit nergens. Aileen zorgt dit legpatroon er niet voor dat de kolom ook maar de 
helft van de belasting krijgt. Die krijgt gewoon 3,6 kN/m 2 x 3,6 x 3,6 = 46,7 kN en niet 23,4 kN, 
zoals Hubert zegt. Ook zijn n van 14,5 voor het 2e orde effect is onduidelijk, hoe komt hij daarbij? 
lk snap dat Hubert niet alles wit Iaten zien van de berekeningen, omdat die meestal niet interes
sant zijn. Maar het is wet fijn als er nog is na te gaan water precies is gedaan, om zo te kunnen 
controleren of alles ook wei klopt. 
Bij het bezwijkstadium is er niet gekeken naar de belastingscombinatie van extreme verti· 
cale belasting terwijl deze maatgevend zal zijn voor de liggers. Ook is knik niet meegenomen 
in de berekeningen en dat terwijl dit zeer belangrijk is de kcom van de kolommen is 0,56 en van 
de diagonalen zelfs 0, 13. Dit betekent dat de kolommen niet meer voldoen en dat de diagona
len gesteund moeten worden in de z-richting van het profiel, de kniklengte is nu veel te groot. 
Het is sowieso in het ontwerpstadium niet slim om met unity checks te werken die zo hoog zijn. 
De doorbuiging zal bijna altijd maatgevend zijn. 
In het gebruikstadium komt dit ook naar voren. Hier is aileen naar de totale scheefstand van het 
gebouw gekeken en niet van de elementen. Had hij dit wet gedaan dan zou blijken dat de liggers 
groter zouden moeten zijn willen ze voldoen aan de criteria die hij zelf stelt van ubiJ !f 0,002 x l. 

2. 6 antwerp 4800 
Bij dit ontwerp zijn de kolomafstanden 4800mm en is de verdiepingshoogte weer 3200mm, zie fig. 
2.12. De plaats van de stabiliteitswanden is zoveel mogelijk gelijk gehouden. Alleen wijkt het natuur
lijk wat af vanwege de andere kolomplaatsing. 

o Kolommen 4x driehoeken van 325x325mm (GL24) 
o Liggers 480x100mm (GL24) 
o Diagonalen 400x1 OOmm (GL32) 

De stijfheid van het gebouw wordt berekend op de manier zoals beschreven bij het onderdeel 
Schematisering en komt uit op El=3,8 x 1016 Nmm2 en GA=4,42 x 108 N. 

2.6.1 Het bezwijkstadium 
Hier gebeurt hetzelfde als bij ontwerp 3600, alleen zijn de belastingen wat anders door de andere 
kolomafstand. De extra verticale belasting per kolom wordt nu 31,5 kN. En het gewicht van een 
bouwlaag wordt nu geschat op 4000 kN, dit is 4,8 kN/m 2 • Ook het 2e orde effect wordt weer op 
dezelfde manier behandeld. Een hoogte van 16 lagen blijkt net te veel, de maatgevende unity check 
van de diagonalen is dan 1 ,01. Dus kan in de UGT niet hoger dan 15 lagen worden gebouwd. 

Figuur 2.12: Ontwerp 4800 
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2.6.2 Het gebruikstadium 
Dit gebeurt ook weer op dezelfde wijze als bij antwerp 3600. De maximale hoogte is nu 17 bouwlagen. 
Alweer begrensd door de totale uitwijking van het gebouw en niet de uitwijking per bouwlaag. 
Om plastische vervorming van de buisverbindingen weer te voorkomen wordt de 12 lagen de maxi male 
hoogte. Trek in de kolommen treedt niet op in het gebruikstadium. 

2.6.3 Conclusies 
o In tegenstelling tot antwerp 3600 bezwijken de liggers en diagonalen vrijwel gelijk in antwerp 

4800. 
o Het plastisch vervormen van de buisverbindingen in het gebruikstadium blijkt maatgevend te 

zijn. 
o De maxi male hoogte in UGT is 15 lagen en in BGT 12 lagen. 

Hoot: Hier gaat hetzetfde mis ats bij antwerp 3600 rekentechnisch. Wat wet vreemd is, is het totate 
gewicht van een bouwtaag. Deze was 4600 kN bij antwerp 3600 en is nu 4000 kN. Dit is wet erg veet 
minder. /k getoof niet dat het wegtaten van kotommen zoveet gewichtsbesparing optevert. Het is ook 
vreemd dat antwerp 6000 weer zwaarder is, namelijk 4420 kN per taag. 

2. 7 Ontwerp 6000 
Bij dit antwerp zijn de kolomafstanden 6000mm en is de verdiepingshoogte weer 3200mm, zie fig. 
2.13. Het plaatsen van de stabiliteitswanden bij dit antwerp is wat anders als bij de andere twee 
ontwerpen. Er zijn nu ook geen drie schermen, maar twee. 

o Kolommen 4x driehoeken van 350x350mm (GL24) 
o Liggers 600x100mm (GL24) 
o Diagonalen 450x1 OOmm (GL32) 

De stijfheid van het gebouw wordt berekend op de manier zoals beschreven bij het onderdeel 
Schematisering en komt uit op El=3,0 x 1016 Nmm2 en GA=6,05 x 108 N. 

Figuur 2.13: Ontwerp 6000 

2. 7.1 Het bezwijkstadium 
Hier gebeurt hetzelfde als bij antwerp 3600, alleen zijn de belastingen wat anders door de andere 
kolomafstand. De extra verticale belasting per kolom wordt nu 60 kN. En het gewicht van een 
bouwlaag wordt nu geschat op 4420 kN, dit is 4,9 kN/m 2 • Ook het 2e orde effect wordt weer op 
dezelfde manier behandeld. De maximale hoogte is 17 lagen, waarbij het nude kolommen zijn die 
maatgevend zijn. 

2. 7.2 Het gebruikstadium 
Dit gebeurt ook weer op dezelfde wijze als bij antwerp 3600. De maximale hoogte is nu 19 bouwlagen. 
Alweer begrensd door de totale uitwijking van het gebouw en niet de uitwijking per bouwlaag. 
Om plastische vervorming van de buisverbindingen weer te voorkomen wordt 14lagen de maximale 
hoogte. Trek in de kolommen treedt niet op in het gebruikstadium. 
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2. 7. 3 Conclusies 
o Ontwerp 6000 is het enige ontwerp waarbij de kolommen de maximale hoogte bepalen in het 

bezwijkstadium. In het gebruikstadium zijn het weer wel de diagonalen. 
o Trekspanning in de kolommen treedt nooit op. 
o De maximale hoogte in UGT is 17 lagen en in BGT 14 lagen. 

Hoot: Ook hier geidt weer hetzeifde ais bij antwerp 3600. Wei is het vreemd dat bij antwerp 4800 
het overschrijden van de sterkte met 1% resuiteert in 1 iaag minder. En dat bij antwerp 6000 een 6% 
overschrijding van de sterkte wei wordt geaccepteerd. 

2.8 Keuze ontwerp 
o Maximale hoogte: 

Met ontwerp 3600 kan het hoogste worden gebouwd, veel scheelt het echter niet; 
o Optimaal materiaalgebruik: 

Bij ontwerp 6000 wordt het materiaal het beste gebruikt; 
o Constructieve gevolgen: 

Ontwerp 4800 heeft de voorkeur, omdat de verticale krachten het gunstigste worden afgedra
gen, de secundaire momenten niet het grootste zijn, de overdrachtsconstructie goed gemaakt 
kan worden, bij ontwerp 6000 de vloer zwaar zal worden en omdat er weinig weerstand is 
tegen torsie; 

o Woning- en ruimtescheidende wanden: 
Ontwerp 4800 komt als beste naar voren. Ontwerp 3600 heeft te veel kolommen, wat de vrije 
indeelbaarheid in de weg staat en bij ontwerp 6000 vallen de woningscheidende wanden niet 
samen met de liggers; 

o Bouw: 
Omdat ontwerp 6000 de minste elementen heeft kan die het snelste en goedkoopste worden 
gemaakt. 

2.8.1 Uiteindelijke keuze 
Ontwerp 3600 zal met een aantal aanpassingen altijd tot het hoogste gebouw leiden. Aileen is de 
kolomafstand te klein voor grotere kolomvrije ruimtes, dus valt dit ontwerp af. 

Ontwerp 4800 heeft aantrekkelijke maten, maar is qua krachtsafdracht niet ideaal. Oat geldt zowel 
voor de vloeren als liggers. Met extra diagonalen zou de totale hoogte nog omhoog kunnen en daar 
is plaats voor in het ontwerp. 

Ontwerp 6000 heeft de gewenste hoogte van 15 lagen en is minder bewerkelijk en daardoor goed
koper dan de andere twee ontwerpen. De hoge kolomkrachten kunnen beperkt worden door extra 
diagonalen. Een nadeel is het niet samenvallen van de scheidingswanden met de liggers. 

Uiteindelijk wordt het ontwerp 4800. Ontwerp 4800 en 6000 ontlopen elkaar niet veel, maar plaat
singsproblemen van de scheidingswanden bij ontwerp 6000 doen hem de das om. 

Hoot: Aile beslissingspunten zijn goed uitgedacht en beschreven. Zeif zou ik ook voor antwerp 4800 
hebben gekozen. Zoais vermeid ontiopen antwerp 4800 en 6000 eikaar niet veei, maar voor mij zou 
de zware vioer bij antwerp 6000 een beiangrijk punt zijn om voor antwerp 4800 te kiezen. 

2. 9 Uitwerken van ontwerp 4800 
Het ontwerp heeft een maximale hoogte van 12 lagen, door de plastische vervorming van de buis-ver
binding bij de diagonalen in het gebruikstadium. Er wordt gestreefd naar 15 lagen. Om het ontwerp 
hoger te maken zijn er twee opties: een sterkere buisverbinding toepassen of de gebouwstijfheid 
verhogen. De gebouwstijfheid verhogen is het beste, omdat door de buisverbinding te versterken er 
grotere kolommen moeten worden toegepast. En is er nog ruimte in het ontwerp voor extra diago
nalen, dus is dit het makkelijkste. 
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Die extra diagonalen komen in de gevel, dit blijkt de beste plaats die nog over is om ze te plaatsen 
(fig. 2.14). Doordat er nu meer diagonalen zijn neemt de kracht in de diagonalen af en kunnen ze 
kleiner worden. De hoogte gaat van 400 naar 300mm. Om knik te voorkomen wordt de dikte van de 
diagonalen vergroot van 100 naar 145mm. 
De totale gebouwstijfheid is nu El=4,2 x 1016 Nmm 2 en GA=7,65 x 108 N. Een verhoging van 10,5% van 
de buigstijfheid en 73% van de afschuifstijfheid. 
Bij de liggers is de verhouding van de sterkte tussen de verbinding en ligger 53%. Optimaal is 75%, 
zodat de constructie meer waarschuwt. Hierdoor wordt de liggerhoogte 540mm in plaats van 480mm. 
Dit houdt wel in dat de secundaire momenten, veroorzaakt door de excentriciteit van de diagonalen, 
groter worden. Maar alles voldoet nog steeds dus is dit geen probleem. 
Ook de kolommen worden vergroot om de buisverbindingen meer ruimte te geven. De definitieve 
afmetingen van de elementen worden nu: 

o Kolommen 4x driehoeken van 350x350mm (GL24) 
o Liggers 540x100mm (GL26) 
o Diagonalen 300x145mm (GL32) 

Met al deze aanpassingen kan de totale hoogte 15 lagen worden. Maatgevend is weer het plastisch 
vervormen van de buisverbindingen in het gebruikstadium. 

Hoot: Ook hier zitten weer wat fouten in de berekeningen. Zoals belastingsgevallen die niet 
helemaal kloppen en incorrecte schematiseringen. Zo worden er knikberekeningen uitvoerd met de 
formule van Euler, dit is een theoretische bovengrens en geeft dan ook een veel hogere waarde dan 
de werkelijk opneembare knikbelasting . 

•• 
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Figuur 2. 14: Definitief antwerp 4800 

2. 9. 1 Het dynamisch gedrag van de constructie 
Van houtconstructies als bruggen en uitkijktorens is bekend dat de dynamische bewegingen tot bui
tengewone uitwijkingen kunnen leiden. De met deze uitwijkingen gepaard gaande versnellingen 
worden als oncomfortabel ervaren. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar het dynamische gedrag 
van ontwerp 4800. 
Volgens de berekening met de NEN 6702 is de versnelling aan de top van het gebouw 0,013 m/s 
met een frequentie van 0,136 Hz. Deze waardes zijn erg laag en niet realistisch. Met een eenvou
dige handberekening wordt er een versnelling gevonden van 0,44 m/s met een frequentie van 0,4 
Hz. Vanwege dit verschil wordt er een aanvullende uitgebreidere berekening gedaan. Daaruit komt 
een versnelling van 0,36 m/s en een frequentie van 0,55 Hz. De berekening uit de NEN 6702 wordt 
beschouwd als niet bruikbaar en wordt daarom verder niet meer toegepast. Om toch uitspraak te 
kunnen doen over het dynamische gedrag wordt een meer theoretische benadering toegepast. Dit is 
de berekening volgens Van Oosterhout [00596], waarbij het gebouw wordt geschematiseerd tot een 
1-massa-veer-systeem (fig. 2.8). Met deze methode worden twee belastingsgevallen bekeken waaruit 
bij beide een versnelling komt van 0,13 m/s en een frequentie van 0,5 Hz. Deze waardes zijn alleen 
voor korte tijd acceptabel. 
Het dynamische gedrag heeft niet alleen invloed op het verblijfscomfort, maar ook op de maximale 
uitwijking van een gebouw. Om die invloed mee te nemen in de berekeningen is in de NEN 6702 een 
factor <1>1 opgenomen. Volgens de norm zou die waarde 1 moeten zijn, echter komt uit de berekening 
een waarde van 1 ,6. Hierdoor wijkt het gebouw geen 50mm uit, maar 80mm. En daardoor treedt er 
weer plastische vervorming op in de buisverbindingen in het gebruikstadium. Daarom moet de totale 
hoogte weer naar benede~ van 15 lagen naar 12 lagen. 

1/oD_JbOUWSJsfeem in 1/ouf 18 



Literatuurstudie 

Hoot: Het is frappant om te zien dat het dynamische gedrag zo'n grote invloed heeft op het gebouw 
en dat dit {out stond in de norm. Dit is een belangrijk punt om verder uit te zoeken. 

2. 9. 2 Brandveiligheid 
Een gebouw wordt veiliger ten aanzien van brand wanneer: 

1. Een groot deel van de bekende brandveroorzakers wordt weggenomen; 
2. Brand actief wordt bestreden; 
3. Brand tot bepaalde gebouwdelen beperkt blijft; 
4. Er een zeer efficient evacuatieplan is opgesteld. 

Om het ontwerp 4800 brandveiliger te maken is het volgende gedaan: brandveroorzakende activi
teiten, installaties, apparatuur en dergelijke worden zoveel mogelijk ondergebracht in de eerste 
bouwlaag (die mede daarom is uitgevoerd in beton), de brand actief bestrijden met sprinklers en het 
trappenhuis wordt beschermd. 

Hoot: Bij de brandveiligheid wordt eigenlijk alles geregeld met de sprinklers. Hiermee kan de brand
werendheideis omlaag, maar dat houdt niet in dat er dan geen brandcompartimenten meer nodig 
zijn. Of een veiligheidstrappenhuis, hij heeft immers maar een verticale vluchtmogelijkheid. En 
hout is uit zichzelf een brandveilig materiaal, waarom heeft hij daar geen gebruik van gemaakt? 

2. 9. 3 Geluidsisolatie 
De belangrijkste bron van overlast is het contactgeluid. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is bij 
de vloeren gekozen voor massa. De vloeren zijn uitgevoerd als hout-betonvloeren en die betonnen 
schil zorgt voor de massa. Daarop komt nog een dempende laag, zodat het nog beter isoleert. Voor 
de scheidingswanden is gekozen om die scharnierend in te hangen. Dit is ook gedaan in Finland en 
daar zijn er goede resultaten mee behaald. 

Hoot: Hubert past voor de geluidsisolatie een hout-betonvloer toe. Deze zou voldoende massa 
hebben om aan de eisen te voldoen. Een simpele vuistregel om aan de contactgeluidsisolatie te 
voldoen is: of een minimale massa van BOO kglm 2 , of een minimale massa van 500 kglm 2 met een 
zwevende dekvloer. Hier voldoet de vloer bij lange na niet aan, het is dan ook zeer waarschijnlijk 
dat de vloer niet zal voldoen voor het contactgeluid. Dit blijkt ook uit Belgisch onderzoek van 
WTCB [MAR04] en [MEROl], het toepassen van aileen een hout-betonvloer is onvoldoende. Er zullen 
extra maatregelen moeten worden getroffen, zoals een massa-veer-massasysteem, een zwevende 
dekvloer of een verlaagd plafond. De geluidsisolatie van wanden is meestal geen probleem, dus de 
toegepaste oplossing zal wei voldoen. 

2. 9.4 Duurzaamheid 
Om een duurzaam gebouw te krijgen is het van groot belang geen water in de hoofddraagconstructie 
te krijgen. Het gaat dan niet alleen over lekkages, maar ook condensvorming. Daarom verdienen 
natte ruimtes extra aandacht bij meerverdiepingbouw in hout. De betonlaag op de vloeren krijgt in 
deze ruimte een extra rand, zodat de ruimte op zichzelf een kuip vormt. 
Alle gemeenschappelijke ruimtes worden in de eerste bouwlaag geplaatst. De sociale controle is 
daar lager en daarmee de kans op beschadigingen groter. Ook daarom is de eerste laag uitgevoerd in 
beton. Optrekkend vocht wordt zo ook voorkomen in de houtconstructie. 

Hoot: Qua duurzaamheid valt op te merken dat een betonlaag niet per definitie waterdicht is. Het 
aanbrengen van een waterdichte laag is daarom aan te raden bij natte ruimtes. 
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2. 10 Conclus;es en aanbeveUngen van Hubert Ku;jpers 

2. 10. 1 Conclusies 
Het is mogelijk een woongebouw van 12 lagen te maken met een houten constructie. 

De horizontale stijfheid is de belangrijkste beperkende factor voor maximale hoogte. Zeker het 
dynamische gedrag van de constructie is daarbij van belang. Waarbij valt op te merken dat de 
normen een niet realistisch beeld Laten zien ten aanzien van dynamica. 

De in meerverdiepingbouw in hout zeer belangrijk geachte verticale verkortingen blijken bij een 
ligger-kolom constructie van ondergeschikt belang te zijn. Dit geldt zowel voor de korte als lange 
duur belastingen. 

Om voortschrijdende instorting te voorkomen is een tweede draagweg noodzakelijk. Door de verbin
dingen rotatie stijf te maken is die aanwezig. 

Het plaatsten van diagonalen tijdens de bouw, wat vooraf als probleem werd gezien, blijkt goed 
mogelijk. 

De diagonalen sluiten excentrisch aan op de knooppunten. Hierdoor ontstaan secundaire momenten 
in de kolommen en liggers met een aandeel van ± 25% op het totaal. 

Bij de horizontale vervormingen van een houten ligger-kolom constructie treedt er een combinatie 
op van buiging en afschuiving. De stabiliteitswanden ondergaan vooral buigende vervorming en de 
rest afschuifvervorming. 

Het 2e orde effect bij antwerp 4800 klein is, ongeveer 4%. Dit werd niet verwacht vanwege de lage 
horizontale stijfheid. 

2.10.2 AanbeveUngen 
Omdat het dynamische gedrag van de constructie zo belangrijk is, is het aan te bevelen dit gedrag 
verder uit te zoeken. 

De gehele constructie is geschematiseerd in 2D, terwijl het werkelijk een 3D constructie is. Het is 
beter om dan ook een 3D rekenprogramma te gebruiken. 

Wanneer de buisverbindingen plastisch gaan vervormen verlaagt dit de stijfheid. Welke gevolgen dit 
heeft kan verder onderzocht worden. 

Een nadere beschouwing van de dynamische invloedsfactor <1>
1 

is nodig. In de NEN 6702 wordt deze 
toegepast voor de windbelasting, maar in hoeverre klopt deze voor houtconstructies. 

Over het installeren van sprinklers in woongebouwen is ten tijde van dit verslag nog weinig bekend. 
Er zal meer onderzoek moeten worden gedaan of dit een goed brandbestrijdend middel is. 

De geluidsisolatie waardes van de toegepaste hout-betonvloeren zijn nog onbekend. Uitgezocht zou 
kunnen worden of ze voldoen aan de eisen en of er nog verdere aanpassingen nodig zijn. 

Het lage gewicht van de constructie zou kostenbesparend kunnen werken op de fundering. Dit zou 
verder onderzocht kunnen worden. 

De werkelijke bouwtijd zou onderzocht kunnen worden. Verwacht wordt dat deze relatief kort zal 
zijn en daardoor misschien kostenbesparend. 
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2. 11 Reflectie 
Het is dus mogelijk een houten gebouw te maken van meer dan 10 lagen. Echter is bij dit project 
vanwege de brandveiligheid de onderste bouwlaag uitgevoerd in beton. Volgens mij was dit eigenlijk 
niet nodig, door de afmetingen van de constructieonderdelen te vergroten zou er ook uit komen 
moeten zjjn. 
De kolommen bestaan uit 4 losse delen, dit is zwakker dan een enkele kolom, zorgt voor meer 
problemen bij brand en is qua verbinding niet echt makkelijk tijdens de uitvoering. Dus dat zou ik 
veranderen. 
Tevens wil Hubert Kuijpers geen trek in zijn kolommen, dit omdat dit de verbindingen moeilijker 
maakt. Daar heeft hij gelijk in, maar ik zou die eis niet zo snel stellen. Door een goede verbinding 
te maken is het mogelijk om de kolommen trek te Laten opnemen. 
De vloer die is toegepast is een hout-betonvloer. Graag zou ik hier een geheel houten vloer voor 
willen toepassen, dit kan namelijk gewicht besparen. Er zal dan wel naar de geluidsisolatie en 
brandveiligheid moeten worden gekeken, want dit zijn de bottlenecken van houtenvloeren blijkt 
uit dit afstudeerproject. 
De invloed van de dynamische belasting is een belangrijk punt. Dit beperkt voor een groat deel 
de maximale hoogte van een houten gebouw. Nu is er onlangs door prof. ir. R. Nijsse [NIJOB] een 
nieuwe formule gepresenteerd die hier op eenvoudige wijze meer over verteld. Deze zal ik dan 
ook meenemen in mijn onderzoek, om zo meer over het dynamische gedrag te kunnen zeggen. 
Heel diep zal ik hier niet op ingaan, omdat het dan een mechanica project wordt en niet een 
ontwerpproject. 
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3 Hooabouw in hout 
Afstudeerverslag van Dennis Woudenberg 
In 2006 is Dennis Woudenberg afgestudeerd op Hoogbouw in hout aan de TU Eindhoven [WOU06] . Hij 
heeft een appartementengebouw van 10 lagen ontworpen met een gehele houten constructie. Het 
ontwerp is gebaseerd op een bestaand appartementengebouw van 10 lagen uitgevoerd in beton. Met 
als doel een vergelijking maken met een staten en betonnen constructie, om te kijken of een houten 
constructie daarmee kan concurreren. 

3.1 Literatuurstudie 
Dennis begint met een grondige literatuurstudie en trekt daaruit de volgende algemene conclusies 
over het bouwen met hout: 

o Hoogbouw tot en met 10 lagen in hout is mogelijk, waarbij de hoogte belemmering wordt 
gevormd door de horizontale uitbuigingen; 

o Houten vloeren zijn vaak een probleem ten aanzien van geluid en trillingen; 
o Brandveiligheid is een belangrijk punt bij houten gebouwen; 
o Bouwsnelheid is een groot voordeel van een houten constructie vergeleken met staal of 

beton; 
o Houtskeletbouw is geen goede optie voor hoogbouw, zeker de platformmethode niet, door te 

veel belasting loodrecht op de vezel; 
o Een ligger-kolomsysteem is goed brandwerend te maken door zijn grote afmetingen van 

onderdelen; 
o Belasting loodrecht op de vezel moet zoveel mogelijk worden vermeden, vanwege de lagere 

sterkte en om de sterke krimp en kruip in die richting; 
o Bij de details rekening houden met de vervormingen voor lange duur; 
o Door prefabricage kan de bouwtijd verder versneld worden, daardoor vallen de bouwkosten 

over het algemeen ook lager uit; 
o Luchtgeluidsisolatie is makkelijk te realiseren in een houten gebouw; 
o Contactgeluidsisolatie is een probleem wat moeilijk is op te lossen; 
o Verbindingen zijn een belangrijk punt bij houtbouw. 

3. 2 Onderzoek vloersystemen 
Omdat de vloeren een belangrijk onderdeel zijn van een houtconstructie en soms voor problemen 
zorgen is er een onderzoek gedaan naar de vloersystemen om zo tot een goed besluit te komen. Na 
een beschrijving van de verschillende systemen worden ze vergeleken met behulp van tabel 3-1. 
Hieruit blijkt dat er niet veel verschil zit tussen de verschillende systemen. De verschillen zijn zelfs 
zo klein dat puur op basis van de verschillen er niet te kiezen valt. De belangrijkste punten zijn: 
brandwerendheid, geluidsisolatie, IDF en plaatsing van leidingen. Hierdoor vallen de 1-liggers en rib 
panelen al af. De hout-betonvloer valt af vanwege de uitvoering en het gewicht. Het beton storten 
en laten uitharden wordt het bouwproces te veel vertraagd. Wat overblijft zijn de massieve vloeren 
(CLT) en de holle structuren. De massieve vloeren hebben als nadeel dat er geen leidingen door 
kunnen en dat ze relatief zwaar zijn. Daarom wordt voor de holle structuren gekozen van Lignature. 
Om aan de brandwerendheid en geluidsisolatie te voldoen zijn er genoeg standaard oplossingen 
verzonnen door de leveranciers dat dit geen probleem zou moeten zijn. 

Sterkte + + + + + 
Stijfheid + + + + + 
Schijfwerking + + + + + 
Brandwerendheid ++ 0 0 ++ + 
Geluidwerendheid ++ 0 0 + 0 
Thermische isolatie 0 ++ ++ + 
Stralinasdichtheid + 0 0 0 0 
Accommodatie leidinaen - + + + 
Dynamisch gedrag ++ 0 0 + 0 
IFD lndustrieel + 
IFD Flexibel + 

3,5 3,3 3,2 3,3 3,5 Tabel 3-1 : Vergelijking vloersystemen 
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Hoot: Sommige dingen van tabel 3-1 zou ik anders hebben beoordeeld. Zo zijn de sterkte, stijf
heid en schijfwerking bij aile vloersystemen gelijk. Dit is vreemd. Hout-betonvloeren en massieve 
vloeren zijn stijver dan de andere systemen. En ook zuilen ze niet ailemaal even sterk zijn. 
De geluidswerendheid van een hout-betonvloer wordt omschreven als zeer positief. Echter toon het 
onderzoek van WTC 8 [ MAR04] en [MEROl}aan dat dit ten aanzien van contactgeluid zeker niet het geval is. 
Ook heb ik mijn bedenkingen bij het doorvoeren van leidingen in de hoile structuren. Makkelijk 
zal het niet gaan en als er en Leiding kapot gaat zal hij bijna niet te vervangen zijn. En omdat er 
gekozen wordt voor een brandwerend type is de plaats voor de leidingen ook klein. Er zuilen aileen 
elektra- en waterleidingen doorkunnen. 

3. 3 Onderzoek brandwerendheid 
Het gebouw wordt hoger als 13m, daarom moet de hoofddraagconstructie 120 minuten brand-werend 
zijn. De hoofddraagconstructie bestaat uit de kolommen, diagonalen, liggers en vloeren. Al die 
onderdelen moeten 120 minuten brandwerend zijn. Dit betekent dat de vloer extra aandacht vraagt. 
Lignature Ievert maar vloeren met een maximale brandwerendheid van 90 minuten. Door het toe
passen van Fermacell platen zal de brandwerendheid verder verhogen. De andere onderdelen, zoals 
kolommen, diagonalen en liggers, worden brandwerend gemaakt door de afmetingen te vergroten. 
Om de uitbreiding van brand te beperken moeten er brandcompartimenten worden gemaakt van 
maximaal 800m 2 • Bij dit project betekent dat, dat ieder brandcompartiment bestaat uit de zes 
woningen per laag. Het trappenhuis wordt gezien als apart brandcompartiment. Brandcompartimenten 
bestaan weer uit subcompartimenten welke de omvang hebben van maximaal 500m 2• Wat er op 
neerkomt dat iedere woning weer een subcompartiment is. Om brandoverslag en uitbreiding te voor
komen moeten aldie subcompartimenten 60 minuten brandwerend zijn, zie figuur 3.1 . Ook moet er 
aan de rook worden gedacht, om de verspreiding ervan tegen te gaan worden alle wbdbo wanden (zie 
fig. 3.1) ook 30 minuten rookwerend uitgevoerd. 
Vluchten van het ene (sub)brandcompartiment naar het ander mag niet meer dan 15m. Echter voldoet 
het antwerp hier niet aan, de maximale vluchtweg is 15,8m. Door gekoppelde rookmelders aan te 
brengen kan de vluchtweg 25m worden, dit wordt dan ook gedaan. Om rookvrij te kunnen vluchten 
in het trappenhuis wordt daar een overdruk op gezet. Op die manier komt er geen rook in het trap
penhuis en kan er rookvrij worden gevlucht. 
De lift in het gebouw moet worden uitgevoerd als brandweerlift. Dit omdat er verblijfsgebieden zijn 
hoger dan 20m boven het maaiveld. Het bestrijden van de brand gebeurt met droge blusleidingen. 

Hoot: Dennis Woudenberg heeft dit onderdeel grondig onderzocht, het is tenslotte ook een belang
rijk punt. De uitwerking van de brandbestrijding bij zijn antwerp is duidelijk opgezet en goed 
verklaarbaar. Dit is iets wat ik miste bij Hubert Kuijpers zijn verslag. Zelf zal ik dan ook de weg 
van Dennis Woudenberg volgen, al zij het dan misschien minder uitgebreid. Maar het toepassen van 
brandcompartimenten, vluchtwegen en het hout brandwerend maken door de afmeting te vergroten 
zal ik ook toepassen. 

- wbdbo van 60 minuten 
Figuur 3. 1: Brandwerende wanden 
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3.4 Het ontwerp 
3.4.1 Algemeen 

Als referentieproject is de Markies gebruikt, een appartementengebouw van 10 lagen in Eindhoven 
zie figuur 3.2. Er zitten 6 appartementen per bouwlaag van ongeveer 100m2 • Het project heeft 
ligger-kolomstructuur met stramienmaten van 7,2 x 7,2m, welke bij het eerste ontwerp zijn gevolgd. 
De plattegrond is wat vereenvoudigd om beter uit te komen met de stramienen, zie figuur 3.4. 
Voor de constructie is gewerkt met een ligger-kolomstructuur, waarbij de kolommen doorlopen over 
meerdere verdiepingen. Dit is gedaan om belasting loodrecht op de vezel zoveel mogelijk te voor
komen. Om de verdiepingshoogte te beperken wordt de vloer tussen de liggers geplaatst en niet erop. 
Een ander voordeel van de vloer tussen de liggers plaatsen is dat er dan makkelijker schijfwerking 
uit de vloer is te halen. 
De stabiliteit wordt verzorgd door K-verbanden in de gevel, zodat goed is te zien hoe de krachten 
lopen bij het gebouw. Het geheel blijft in het zicht (zie fig. 3.3) en wordt daarom ook niet brand
werend ingepakt, maar brandwerend behandeld. 
De kolommen worden 400 x 400mm, de liggers 400 x 600mm en de diagonalen 400 x 400mm. 

Figuur 3.2: De Markies Figuur 3.3: K-verbanden in de gevel 

Figuur 3.4: Plattegrond eerste antwerp 
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Van dit antwerp wordt uiteindelijk afgestapt, omdat de stramienmaten van 7,2 x 7,2m toch te 
groot zijn. Hierdoor worden de liggers groot en ook voor de vloer zijn dit grote overspanningen. Dit 
resulteert in een grotere verdiepingshoogte, wat extra kosten met zich mee brengt. Ook heeft het 
antwerp weinig architectonische uitstraling. Vanwege deze punten wordt er een nieuw antwerp 
gemaakt. 
Het nieuwe antwerp heeft een stramienmaat van 6 x 6m en is daardoor beter uitvoerbaar. De gehele 
indeling van het gebouw is hierdoor wel veranderd, zie figuur 3.5. Om meer licht in het gebouw te 
krijgen is het midden uitgevoerd als een grote vide met gangen erin. De constructie loopt wel door 
in vide. 
De constructieve principes uit het eerste antwerp wordt ook bij dit antwerp toegepast, alleen de 
stabiliteit wordt op een andere manier verkregen. 
Voor de stabiliteit worden verschillende windbokken geplaatst in de woningscheidende wanden. 

Figuur 3.5: Definitief antwerp 

3.4.2 Constructief 
Bij dit gedeelte gaat het bijna alleen maar over de stabiliteit. De windbokken komen op plaatsen 
te staan waar ook scheidingswanden zitten, dit levert de minste last op, zie figuur 3.6. Er wordt 
in eerste instantie gekeken naar de langsrichting, omdat die de meeste windbelasting te verduren 
krijgt. In die richting komen vier windbokken te staan voor het eerste uitgangspunt. Een van die 
windbokken wordt eruit gehaald om te kijken of die voldoende sterk en stijf is. 
Na de berekening blijkt dat aan beide criteria niet wordt voldaan. De belasting op de onderste 
kolom wordt met 42% overschreden en de belasting op de diagonaal zelfs met 76% overschreden. Ook 
de uitbuiging aan de top is te groot en er treedt een grote trekkracht op bij de fundering. Dit zijn 
allemaal ongewenste punten. De sterkte en stijfheid spreken voor zich, maar de trekkracht wordt als 
ongunstig ervaren vanwege de moeilijke detaillering die het oplevert en vanwege de zware trekpalen 
die dan nodig zijn. Een kleine trekkracht zou nog wel mogen. 
Om deze problemen op te lossen is de beste optie om meer windbokken te plaatsen, zodat de 
krachten per windbok afnemen en de totale gebouwstijfheid omhoog gaat. Om de trekkracht te 
verlagen zou er ook extra verticale belasting naar dat punt gebracht kunnen worden, maar dat heeft 
niet de voorkeur. Het is immers de bedoeling om zo licht mogelijk te bouwen. 

5 

3 

Figuur 3.6: Mogelijke plaatsen windbokken 
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Om te kijken of er nog winst gehaald kan worden uit de windbok worden daarvoor verschillende 
varianten opgesteld (fig. 3.7 en 3.8): 

o A: Meewerkende constructie: 
Door de liggers doorgaand te maken wordt de constructie stijver. Na de berekening blijkt de 
invloed verwaarloosbaar klein; 

o B: Meewerkende constructie met extra stabiliteit: 
Deze variant is hetzelfde als A, maar dan met extra diagonalen op de begane grand. Op deze 
manier wordt de onderste diagonaal ontlast. Na de berekening blijkt de trekkracht met 16% te 
zijn afgenomen en de drukkracht met 6%; 

o C: Andere diagonaal indeling: 
Ook hier is weer gebruikgemaakt van doorgaande liggers, maar in combinatie met een andere 
indeling van de diagonalen. Na de berekening blijk de trekkracht met 10% te zijn afgenomen 
en de drukkracht met 4%. Alteen is dit uitvoeringstechnisch erg ingewikkeld: 

o D: Wind aan de andere zijde: 
Doordat de meeste verticale belasting bij een middenkolom zit en niet bij een gevelkolom 
reduceert dit de ontstane trekkracht. Na de berekening blijkt de trekkracht met 59% te zijn 
afgenomen en de drukkracht met 8%; 

o E: Dubbele diagonalen: 
Per diagonaal komt er minder belasting open zal de stijfheid iets toenemen. Na de berekening 
blijkt dat de trekkracht met 11% te zijn afgenomen en de drukkracht met 5% is toegenomen; 

o F: Diagonalen omkeren: 
Door de spiegeling van de windbok lopen de krachten er anders doorheen, wat voordeel op kan 
leveren. Na de berekening blijkt de trekkracht met 27% te zijn afgenomen en de drukkracht 
met 12% is toegenomen; 

o G: Andere schematisering: 
Omdat de verticale belasting veel invloed heeft op de maximale trekkracht is het beter te 
kijken naar de gehele stijfheid. Daarom worden hier twee windbokken aan elkaar gekoppeld. 
Na de berekening blijkt de trekkracht met 10% te zijn afgenomen en de drukkracht met 6%; 

o H: Meewerkende constructie: 
Er wordt gekeken of het nu meer zin heeft om de liggers doorgaand te maken. Na de berekening 
blijkt de trekkracht 12% te zijn afgenomen en de drukkracht 9%; 

o 1: Diagonalen evenwijdig aan elkaar: 
Dit geeft een reductie van 13% voor de trekkracht en 1 0% voor de drukkracht. Alteen is de 
constructie niet meer symmetrisch dus valt deze variant af; 

o J: Extra windbokken in de kopgevels: 
Er komt nu minder belasting op de windbokken. Na de berekening blijkt de trekkracht 59% te 
zijn afgenomen en de drukkracht 27% . 
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Figuur 3.8: Varianten windbokken 

Als wordt gekeken naar de stijfheid blijkt aileen variant J te voldoen. Aileen is deze variant veel 
duurder dan de andere opties, vanwege de extra windbokken. Dus wordt er bekeken of variant G met 
wat aanpassingen toch nog te verbeteren valt, zodat hij ook aan de stijfheidseis voldoet. Het gaat 
dan voornamelijk over de plaats van de windbokken in de plattegrond en hoe dit de belasting per 
windbok bei'nvloed, zie figuur 3. 9. In dat figuur is ook te zien hoe de kracht zich verhoudingsgewijs 
verdelen. 
Hieruit blijkt dat varianten 4 en 5 de beste zijn. En zoals al eerder vermeld, gaat de voorkeur uit naar 
4 windbokken in plaats van 6 dus wordt het variant 4 in combinatie met variant G. 
Bij het berekenen van de uiteindelijke variant blijkt dat de verdiepingshoogte niet voldoet aan het 
bouwbesluit. De verdiepingshoogte was 3,2m maar wordt nu 3,4m, waardoor de afmetingen van de 
constructie onderdelen toenemen. De kolommen worden nu 440 x 440mm (GH 32h) en de diagonalen 
worden 300 x 400mm (GL 28h), de liggers worden 200 x 500mm (sterkteklasse niet bekend). Of ook 
wordt voldaan aan de stijfheidseis is niet te achterhalen. 

47% 
A 

1 Huidige situatie 

3% 47% 3% 

~% ~% 

A A 
2 Aileen de buitenste twee stabiliteitselementen 

5% 45% 45% 5% 
A A A A 

3 De buitenste twee stabiliteitselementen + stabiliteitselementen aan de kopgevel 

16% 33% 33% 16% 
A A A A 

4 De binnenste twee stabiliteitselementen + stabiliteitselementen aan de kopgevel 

1 1~"'~--------~2ro"'~--~19r"'~--------~19r%~--~2ro"'~--------~11% 
~ A A A A A 

5 Huidige situatie + stabiliteitselementen aan de kopgevel 

Figuur 3. 9: Plaatsing windbokken 

3.4.3 Detaillering 
De uitgangspunten waaraan het detail moet voldoen zijn: 

27 

o Het detail moet trek en druk kunnen overbrengen; 
o Er moeten ligger-kolom, kolom-diagonaal, kolom-kolom en kolom-ligger-diagonaal verbindin

gen worden gemaakt; 
o De verbindingen zijn geschematiseerd als scharnieren in het constructieschema, maar omdat 

de constructie qua doorbuiging niet voldoet, is het ook wenselijk om een gedeeltelijke rotatie 
stijve verbinding te ontwikkelen; 

o Het moet een droge verbinding zijn in verband met de bouwsnelheid; 
o De verbindingen moeten op de bouwplaats te realiseren zijn. 



Er worden drie verschillende verbindingstypes bekeken. Als eerste In-Duo, dit is een systeem waarbij 
alle onderdelen aan elkaar worden gekoppeld met stalen elementen. Dit systeem valt af omdat het 
alleen geschikt is om kleine krachten over te dragen en niet de krachten die in dit geval nodig zijn. 
Het tweede type verbindingen zijn de ingelijmde draadeinden. Hierbij worden lange draadeinden 
in de houten elementen gelijmd welke de krachten overbrengen . Echter kunnen met dit systeem er 
geen ligger-kolom verbindingen worden gemaakt. 
De uiteindelijke verbinding wordt een staalplaat verbinding met stalen deuvels. De stalen platen 
worden ingelaten in de houten elementen en de kracht wordt overgedragen door de stalen deuvels, 
zie figuur 3.10. Deze verbinding laat wel alle benodigde verbindingen toe en is voldoende sterk te 
maken. Doordat er hout om de staten platen zit is de verbinding tevens brandwerend. Aileen tijdens 
de uitvoering kan het lastig zijn om de staten platen in de sleuven te krijgen. De platen zitten dan 
al in de kolom en dan moeten ze ter plaatse in de diagonalen en liggers worden geschoven. Oat is 
nauwkeurig werk, waarbij de staten platen snel kunnen verbuigen. 

Figuur 3. 10: Detail met staten platen 

Noot: Het gehele stabiliteitsverhaal is zeer vreemd. Als blijkt dat vier windbokken niet voldoen 
en Dennis zegt dat er meer windbokken nodig zijn, gaat hij eerst de windbokken zelf bel<ijken. 
Het was veel slimmer geweest om eerst naar de plaatsing en hoeveelheid van de windbokken te 
kijken als blijkt dat het niet voldoet. En pas daarna naar de windbokken zelf, omdat de plaatsing 
van de windbokken veel meer invloed heeft op de stijfheid dan het verstijven van de windbokken 
zelf. Tevens gebruikt Dennis wet zeer aparte varianten, waarvan vooraf at te zien was dat die 
weinig nut zouden hebben. Maar variant D is wet heel apart. Hierbij laat hij aileen windzuiging 
op de windbok toe. Hoe zou dit moeten werken in het echt? En wat ik ook niet begrijp is waarom 
Dennis het bijna aileen maar heeft over de sterkte van de windbokken en niet over de stijfheid. 
Dit terwijl de stijfheid belangrijker is, die is namelijk moeilijker te vergroten. En na dit hoofdstuk 
over de stabiliteit is nog steeds niet duidelijk of de maatregelen wet voldoen. Het is namelijk 
nog steeds niet duidelijk of het gebouw niet te veel horizontaal zal vervormen. 
Een ander punt is het dynamische gedrag van de constructie. Bij de literatuurstudie van Dennis zegt 
hij hier rekening mee te houden. Echter doet hij dit niet, terwijl het een belangrijk punt is voor 
de stijfheid van een houten gebouw, blijkt uit het a{studeer project van Hubert Kuijpers [KU/98]. 

Dennis zegt een onderzoek te hebben gedaan naar de verbindingsmiddelen op de markt. Maar hij 
onderzoekt er maar drie. Waar zijn de andere verbindingsmiddelen gebleven? Het enige detail wat 
Dennis uitwerkt is dat van figuur 3. 10. Maar dit detail is nog niet a{. Hoe zitten de staten platen in 
de kolom vast. En ook is niet duidelijk hoe de liggers haaks op de diagonalen worden verbonden. 
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3. 5 Geluidsisolatie en trillingen 
3.5.1 Geluid 

Geluidsisolatie wordt steeds belangrijker voor bewoners, daardoor worden er ook steeds strengere 
eisen aan gesteld. Bij oude woningen wordt het geaccepteerd dat de geluidsisolatie lager is en dat 
de vloer meer trilt. Maar bij nieuwbouw wil men dat niet meer. 
Er zijn twee soorten geluidsbronnen: luchtgeluidsbronnen en contactgeluidsbronnen. Waarbij vooral 
het contactgeluid de meeste problemen veroorzaakt. Het gaat hierbij alleen over de vloeren, omdat 
de wanden goed geluiddicht te maken zijn, terwijl dit bij vloeren meer problemen oplevert. 
Er zijn twee principes voor geluidsisolatie: het toepassen van voldoende massa en het werken met 
ontkoppelde lagen. De tweede optie is het meest wenselijk, omdat Dennis streeft naar een zo licht 
mogelijke constructie. 
De toe te passen vloer bestaat uit drie lagen, de zwevende dekvloer, de vloer zelf en het plafond. 
Deze lagen kunnen worden ontkoppeld door een verende laag ertussen aan te brengen, zoals: 
minerale wol, rubbergranulaat of vilt. Om dit systeem goed te Iaten werken moet de tussenlaag (de 
constructieve vloer) voldoende stijf zijn, zodat de trillingen niet worden doorgegeven. 
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidswering. In dit geval gaat het om een luchtgeluidsisolatie 
(11u·k) van minimaal 0 dB en een contactgeluidsisolatie (leo) van minimaal +5 dB. Dit zijn echter prak
tijkprestatie gerichte eisen, gericht op ruimtes, terwijl van een vloer er alleen een productprestatie 
kan worden bepaald. Om dit op te lossen wordt er in de praktijk tussen de 2 en 5 dB bij de eis uit het 
Bouwbesluit opgeteld. En ook at wordt aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan, dan nog ontstaan 
er vaak problemen in de praktijk qua geluidsoverlast. Hierdoor zijn in het kader van duurzaam 
bouwen de eisen verscherpt met een extra 5 dB. Uiteindelijk wordt het dus: 
11u;tab ~ 7 dB (0 dB uit het Bouwbesluit + 5 dB duurzaam bouwen + 2 dB praktijk) 
lco:tab ~ 12 dB (5 dB uit het Bouwbesluit + 5 dB duurzaam bouwen + 2 dB praktijk) 
Maar de rekenmodellen en rekenprogramma's om de geluidsisolatie mee te berekenen werken met 
andere grootheden, RA en ~:a· 
llu;lab = RA- 51 ·> RA ~ 58 dB 
lco;lab = 59 - ~;a ·> Ln;a ~ 47 dB 
Vaak hebben producenten deze RA en ln:• waardes al bepaalt en kan er meteen gezien worden of iets 
voldoet aan de eisen. Echter zijn deze waardes voor de door Dennis gekozen vloer niet bekend en 
zal hij ze zelf bepalen. De rekenmodellen uit de NEN-EN 12354-1 om dit te bepalen zijn echter zeer 
complex en daarom gebruikt Dennis een computerprogramma hiervoor. Oat programma (BASlab) 
bevat een essentie van de complexe rekenmodellen uit de NEN-EN 12354-1 . Het kan dus zijn dat 
de waardes uit dit programma niet geheel correct zijn, omdat niet de gehele rekenmodellen zijn 
gebruikt. 
Om te kijken welke vloeropbouw voldoet aan de eisen zijn er acht verschillende combinaties gemaakt. 
Die zijn opgebouwd uit vier verschillende dekvloeren en twee verschillende plafonds, zie figuur 3.1 1 
en 3.13. Uit de berekeningen blijkt dat aileen de eerste twee varianten voldoen aan de luchtgeluids
isolatie eis en geen een variant aan de contactgeluidsisolatie eis, zie figuur 3.12 en 3.14. Na overleg 
met Heiko Martin (docent aan de TU/e metals specialiteit akoestiek) wordt er een hoger absorbe
rende laag onder de zwevende dekvloer gelegd en wordt de luchtspouw tussen het plafond en de 
vloer vergroot, deze was 60mm en wordt nu 600mm. Hierdoor zou de vloer aan de eisen moeten 
voldoen. Bij de Brede school in Amsterdam-Osdorp is na problemen met de contactgeluidsisolatie ook 
de luchtspouw aanzienlijk vergroot en dat blijkt daar goed te werken. 
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Figuur 3. 11: Losse onderdelen in BAS lab 
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Figuur 3. 13: Luchtgeluidsisolatie (voor de varianten zie fig. 26) 
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~ 
VLO+DV1 +PL 1 

1 
Vloer LIGNATUR REI 90. 
Dekvloer Cement. 
Plafond ontkoppeld. 

== 
VLO+DV1 +PL2 

2 
Vloer LIGNATUR REI 90. 
Dekvloer Cement 
Plafond op houtenregels. 

VLO+DV2+PL 1 

~ 3 
Vloer LIGNATUR REI90. 
Dekvloer Fermaeell abs 100 kglm3

. 

Planfond ontkoppeld. 

VLO+DV2+PL2 

~~~~·~it;;l 4 
Vloer LIGNATUR REI90. 
Dekvloer Fermacell abs 100 kglm3

. 

Planfond op houtenregels. 

VLO+DV3+PL 1 

~ 5 
Vloer LIGNA TUR REI 90. 
Dekvloer Fermacell abs 50 kglm3

. 

Planfond ontkoppeld. 

'~ 
VLO+DV3+PL2 

6 
Vloer LIGNATUR REI90. 
Dekvloer Fermaeell abs 50 kglm3

• 

Planfond op houtenregels. 

VLO+DV4+PL 1 

':;;;&~ 7 
Vloer LIGNATUR REI 90. 
Dekvloer Fermacen abs. 
Planfond ontkoppeld. 

VLO+DV4+PL2 

~ 8 Vloer LIGNA TUR REI 90. 
Dekvloer Fermacell abs. 
Planfond op houtenregels. 

Figuur 3.13: Vloer varianten in BASiab 
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3.5.2 Trillingen 
Te veel trillingen in een vloer worden als ongewenst ervaren. Daarom zal moeten worden gecon
troleerd of de gekozen vloer niet te veel zal gaan trillen door lopen op de vloer. De richtlijn in de 
NEN 6702 dekt dit probleem niet volledig af en daarom wordt er met de SBR ui tgave 'Trillingen van 
vloeren door lopen. Richtlijn voor het voorspellen , meten en beoordelen' gewerkt. 
De toegepaste vloer wordt geschematiseerd als een ligger op twee scharnierende steunpunten en 
doorgerekend. Uit de berekening blijkt dat de vloer voldoet aan de SBR-richtlijn . Dit betekend dat 
de bewoners van de appartementen weinig last zullen hebben van trillingen in de vloer. 

Noot: Dennis heeft veel aandacht besteed aan het berekenen van de geluidsisolatie van de vloer. 
Daarom is het zeer vreemd dat hij de uiteindelijke toegepaste oplossing niet controleert met BASlab. 
Als er toch at acht varianten zijn ingevoerd in het computerprogramma, moet het niet zoveel werk 
extra zijn om de uiteindelijke variant dan ook te toetsen. Ook zegt Dennis hier dat hij een cement
dekvloer toepast als zwevende dekvloer en een verlaagd plafond met een grote luchtspouw van 
600mm. Alteen als er dan naar de bouwkundige details wordt gekeken, zijn die niet toegepast, zie 
figuur 3.15. 

Ontkoppelende rubber1aag 

- - Vloeropbouw van boven naar beneden: 
• 2 X 10 nwn Fennac:ell 
- 10 nwn hou1vezelplaat 
- 50 mm honlnggraatelemant met honlngnlelkorrela 
- LIGNATUR REI90 220 mm 
- houtenragels 40 x 60 mm 
- houtsrvagels 24 x 48 nwn 
- 2 X 12,5 nwn Ferrnacell 

- Ligger 200 x 500 mm 

------- Houtenregel 50 x 100 mm 

HHI+li-+-JM------------------- Wandopbouw van links naar rechts: 

Figuur 3.15: Bouwkundig detail 

3.6 Vergelijking tussen hout en beton 

3.6.1 Brandwerendheid 

-2 X 12,5 mm FermaoeR 
- 50 nwn lsolatie. 
- houtenr8gel8 80 x 40 mm 
- 10 nwn luchtlspouw 
- houtenr8gel8 60 x 40 nwn 
- 2 X 12,5 mrn Fermacell 

Er moeten meer maatregelen worden getroffen voor de brandwering bij een houten constructie dan 
bij beton. In dit geval wordt dit opgelost met Fermacell beplating om de vereiste brandvertraging 
te verkrijgen. 

3.6.2 Geluidsisolatie 
Bij betonnen gebouwen wordt de geluidsisolatie verkregen met massa. Bij een houten gebouwen is er 
te weinig massa om aan de geluidsisolatie te voldoen. Een hout-betonvloer toepassen zou kunnen, of 
de vloer verzwaren met zand. Echter is het uitgangspunt om een lichte constructie toe te passen en 
valt deze optie af. Een andere manier is het maken van een gelaagde constructie met grote spouwen, 
dit wordt dan ook toegepast bij dit project. 
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3.6.3 Bouwtijd en bouwkosten 
Omdat er bij een houtconstructie geen natte verbindingen zijn en de vloeren direct beloopbaar zijn 
is de bouwtijd korter dan bij een betonconstructie. Een houtconstructie is ook veellichter, wat voor
delen oplevert bij de fundering, hijswerkzaamheden en transport. Dit is gunstig voor de bouwkos
ten. Als de aannemer niet bekend is met houtbouw zal dit de bouwtijd vertragen en zal de snellere 
bouwtijd voor een gedeelte weer worden teniet gedaan. 

Noot: De doelsteWng van Dennis zijn project is om te kijken of een gebouw van tien lagen met een 
houtconstructie concurrerend kan zijn met een constructie van staal of beton. Daarom is het zo 
vreemd dat dit onderdeel, de vergelijking tussen hout en beton, zo summier is uitgewerkt. Dit is het 
belangrijkste punt van Dennis zijn afstudeerproject en dan komt hij met een paar simpele punten 
die weinig toevoegen aan de algemene kennis. Dus van een echte vergelijking is hier geen sprake en 
tevens ontbreekt de staalconstructie in de vergelijking. 

3. 7 Conclusies en aanbevelingen van Dennis Woudenberg 

3.7.1 Conclusies 
Met een ligger-kolomstructuur van 6 x 6m is een appartementengebouw te maken van 10 lagen hoog 
(34m). 

De constructie moet 120min brandwerend zijn. De maximaal belaste kolom van 440 x 440mm voldoet 
hieraan zonder extra brandwerende bescherming. Voor de vloer is wel extra bescherming nodig om 
aan de 120min brandwerendheid te voldoen. Dit is opgelost door het toepassen van brandwerende 
bekleding onder en boven de vloer. 

De vloerconstructie is goed te isoleren tegen luchtgeluid, maar zeer moeilijk tegen contactgeluid. 
Door gebruik te maken van ontkoppelde lagen voldoet de vloer aan de gestelde eisen. Dit is gereali
seerd met een zwevende dekvloer en een verlaagd plafond met een grote luchtspouw. 

Trillingen in de vloer, ontstaan door lopen, zijn bij dit project geen probleem. 

De bouwtijd kan sneller zijn dan bij traditionele betonbouw, omdat er geen natte verbindingen zijn. 
Een ander voordeel is het lagere gewicht, wat gunstig is voor de fundering en hijswerkzaamheden. 

De constructie die is toegepast voldoet aan de sterkte eisen, maar niet aan de stijfheidseisen. De 
horizontale uitbuiging aan de top is te groot. 

3. 7.2 Aanbevelingen 
De constructie is geschematiseerd in 2D, beter is het om het werkelijke gedrag te bekijken in 3D. 
Hierdoor ontstaat een beter beeld van de stijfheid van het gebouw. 

De verbindingen gedetailleerder uitzoeken, omdat dit belangrijke onderdelen zijn van de 
constructie. 

Meer onderzoek naar contactgeluidisolatie bij de vloeren is nodig. Dit is de bottleneck van de con
structie en verdient daarom meer aandacht. 

Over de kostenbesparing door het lagere constructie gewicht is nu nog weinig bekend. Verder onder
zoek zou aan kunnen tonen hoeveel de werkelijk besparing zou kunnen zijn. 

De verwachte verkorting van de bouwtijd verder onderzoeken ook in relatie met de bouwkosten. 
Door een snellere bouwtijd gaan de bouwkosten omlaag. Een verder onderzoek zou aan kunnen tonen 
hoeveel dit werkelijk zal zijn. 

Onderzoek naar het dynamische gedrag van een houtconstructie. 
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3.8 Reflectie 
Het doel van dit afstudeerproject is kijken of een houtconstructie voor een appartementengebouw 
van 10 lagen concurrerend kan zijn met beton- of staalbouw. Helaas werkt hij dit doel maar summier 
uft, dus is nog niet te zeggen of hoogbouw in hout kan concurreren met de andere materialen. 
Het lijkt er meer op also{ zijn doel was een hoog gebouw in hout te ontwerpen. Want daaraan 
besteed hij wet veel aandacht. Waarbij vooral het onderdeel brand goed en nauwkeurig is uitge
werkt. De onderzoeken naar geluid en stabiliteit zijn minder en er zitten tekortkomingen in. Maar 
ik denk wet dat als de stabiliteit beterl slimmer was uitgezocht dit antwerp wet zou kunnen voldoen 
aan aile eisen en dus 10 lagen hoog zou kunnen zijn. 
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4 HooRbouw in hout, meerlaagse woningbouw 
Afstudeerverslag van J.A.H. Dekkers, M.H.A.M. Tax, E.W.M. Tillemans en R.V. Zwiers 
In 2005 zijn bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen deze vier personen afgestudeerd op hoogbouw in hout, 
toegespitst op woningbouw [DEK05] . Zij hebben een handboek gemaakt over hoe een hoogbouw te 
maken in hout. Dit is gedaan aan de hand van een voorbeeldproject, een appartementengebouw van 
10 lagen (zie fig. 4.1 ), en daarvoor hebben ze alle opties bekeken en vergeleken. 
Het verslag is opgedeeld in een aantal hoofdstukken waarvan ik de belangrijkste kort zal 
beschrijven. 

Figuur 4. 1: Het voorbeeldproject te Brunssum 

4. 1 Bouwmethoden 
Er is in dit hoofdstuk gekozen voor 3 bouwmethoden, het ligger-kolomsysteem, houtskeletbouw 
(platformmethode) en hout massiefbouw, waarbij ik alleen de voor- en nadelen zal omschrijven. Bij 
de casestudies wordt er dieper ingegaan op de constructieve kant van de bouwmethodes. 

4. 1. 1 Het ligger~kolomsysteem 
Voordelen: - Vrije indeelbaarheid; 

- Snelle bouwtijd; 
- Licht van gewicht; 
- Grote overspanningen mogelijk. 

Nadelen: - Makkelijk horizontaal vervormbaar; 
- Lange voorbereidingstijd; 
- Leidingdoorvoeren. 

4. 1. 2 Houtskeletbouw 
Voordelen: - Flexibele bouwmethode; 

- Snelle bouwtijd; 
- Licht van gewicht; 
- Geringe materiaal inzet; 
- Milieuvriendelijk; 
- Droge constructie, geen bouwvocht. 

Nadelen: - Weinig massa; 
- Vaste principes; 
- Brandwerendheid. 
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4. 1. 3 Hout massiefbouw 
Voordelen: - Sparingen van te voren al opgenomen; 

- Snelle bouwtijd, kosten besparend; 
- Grote overspanningen mogelijk; 
- Elementen worden op maat gemaakt; 
- Wanden hebben grote draagkracht; 
- Wanden dienen als stabiliteitselement; 
- Eenvoudige schroefverbindingen. 

Nadelen: - Beperkte indelingsvrijheid; 
- Leidingen; 
- Veel materiaalgebruik. 

4.2 Geluid 
Er zijn twee belangrijke vormen van geluid te onderscheiden, luchtgeluid en contactgeluid. Hoe 
ze worden ondervangen is per bouwmethode anders en zullen dus ook op die manier worden 
besproken. 

4.2.1 Ligger-kolomsysteem 
Omdat hierbij de wanden en vloeren vrij zijn qua keuze is er bij dit systeem niet veel over te zeggen. 
Wat wel van belang is zijn de aansluitingen, omdat alle wanden later worden geplaatst is meer kans 
op geluidslekken tussen de ruimtes dan bij de andere systemen. 

4. 2. 2 Houtskeletbouw 
Bij scheidingswanden in een waning volstaat een enkel regelwerk met aan twee kanten dubbele gips
platen en 100mm minerale wol om aan de geluidsisolatie eisen te voldoen. En bij woningscheidende 
wanden moeten er gescheiden regels komen, twee keer 100mm minerale wol en aan twee kanten 
dubbele gipsplaten wil het voldoen. Om de vloer te Iaten voldoen wordt er tussen de balklaag 100mm 
minerale wol toegepast, een zwevende dekvloer en onder de balken worden op zwevende regels 
twee lagen gipsplaten aangebracht. 

4.2.3 Hout massiefbouw 
Voor de wanden worden twee Lenostrand elementen toegepast met een luchtspouw ertussen en 40mm 
minerale wol. Tevens zitten er aan de spouwzijde van beide elementen twee lagen gipsplaten en aan 
de buitenzijde een enkele laag gipsplaten. Deze wandconstructie voldoet ruim aan de eisen. Bij de 
vloeren wordt er volstaan met aileen maar een zwevende dekvloer bestaande uit 60mm Fermacell 
honingraatplaten met daarop 20mm minerale wol en daarop komen twee lagen gipsplaten. 

Noot: Bij dit onderdeel worden aileen aannames gedaan en wordt er niets berekend. En worden 
luchtgeluid en contactgeluid allebei teruggekoppeld aan de Rw waarde en daardoor gelijkgesteld. 
Er is dan ook geen onderscheid meer tussen Lucht- en contactgeluidsisolatie. Hierdoor voldoet alles 
aan de eisen, zonder veel moeite. Terwijl uit andere studies blijkt dat bij een houten vloer de con
tactgeluidsisolatie vaak voor problemen zorgt. 

4. 3 Casestudie ligger-kolomsysteem 

4.3.1 Kolommen 
Voor de kolommen zijn verschillende doorsneden mogelijk, zoals te zien is in figuur 4.2. Welke het 
beste is hangt voornamelijk af van de benodigde sterkte en stijfheid en van het verbindingsmiddel 
dat wordt gebruikt. De kolommen lopen door over meerdere verdiepingen, zodat stapelen van liggers 
op kolommen wordt voorkomen (wat zorgt voor belasting loodrecht op de vezel). Door de kolommen 
van soms wel 20m lang kunnen er wel problemen ontstaan bij transport en moeten ze goed worden 
geschoord tijdens de uitvoering. 

Figuur 4.2: Mogelijke kolomdoorsnedes 
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4.3.2 Overspanningen 
Vanwege nieuwe vloertypes, zoals I-joist vloeren, ribpanelen en holle structuren zijn overspanningen 
van 10 meter en meer mogelijk. Maar de meest voor de handliggende optie is nog altijd dat de 
kortste richting wordt gekozen. Er zijn wel goede redenen te verzinnen om hiervan af te wijken, 
bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid, krachtenafdracht of leidingverloop. Als de overspanning in beide 
richtingen gelijk is, kan het beste de overspanningsrichting worden versprongen. Dit zorgt voor een 
betere krachtsafdracht, waardoor de liggers en kolommen kleiner kunnen worden. 
In het voorbeeldproject zijn er drie opties mogelijk, zie figuur 4.3. Omdat de liggers veelal uit gela
mineerd- of LVL-hout bestaan Ievert een grote overspanning geen problemen op. Alteen moet er dan 
wel gelet worden op de grotere verdiepingshoogte daardoor. 
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4.3.3 Stabiliteit 
Hiervoor zijn er twee opties, geschoord en ongeschoord. Deze opties zijn onder te verdelen in vier 
varianten, zie figuur 4.4. 

o Variant 1 , geschoord in de dwarsrichting en ongeschoord in de langsrichting; 
o Variant 2, ongeschoord in de dwarsrichting en geschoord in de langsrichting; 
o Variant 3, ongeschoord in beide richtingen; 
o Variant 4, geschoord in beide richtingen. 

Voor de schoren kan er gekozen worden uit hout of staal. Waarbij staal de voorkeur heeft vanwege 
de kleinere afmetingen en beter mogelijkheden bij de verbindingen. Door schoren te gebruiken moet 
de vloer wel als schijf werken. Dit kan door de beschieting van de vloer te Iaten doorlopen of de 
verschillende prefab elementen met elkaar te koppelen. 
De plaats van de schoren is van belang voor de indeling van de plattegrond. Het beste is ze te 
plaatsen daar waar al wanden gepland zijn. Bij het voorbeeldproject zijn er twee mogelijkheden 
uitgewerkt, zie figuur 4.5. De eerste variant is gunstig qua krachten, maar lastig qua gevelindeling. 
En bij de tweede variant is het precies omgekeerd. 
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Figuur 4.4: Stabiliteitsvarianten 
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Figuur 4.5: Mogelijke plaasten van de schoren 

Nu alle losse onderdelen bekeken zijn worden ze verwerkt in totale constructie varianten. 
A: Ongeschoord in twee richtingen, liggers in een vlak; 
B: Ongeschoord in twee richtingen, liggers gestapeld; 
C: Ongeschoord in de dwarsrichting, geschoord in de langsrichting; 
D: Geschoord in de dwarsrichting, ongeschoord in de langsrichting; 
E: Geschoord in de dwarsrichting, ongeschoord in de langsrichting, met andere vloerover
spanning; 
F: Geschoord in twee richtingen. 

4.3.4 Variant A: ongeschoord in twee richtingen, liggers in een vlak 
De kolommen worden de halve gebouwhoogte lang, dus ± 16m. Ze worden onderaan bij de fundering 
ingeklemd door ze te verbinden met stekeinden uit de fundering. De rota tie stijve verbindingen tussen 
de liggers en kolommen worden gemaakt met ingelaten staalplaten en stiften, zie flg. 4.6. Door de 
kolommen op te tappen met stalen kopplaten kunnen maatafwijkingen worden opgevangen. 
De kolommen worden 500x500mm en de liggers 1 00x500mm, waardoor de verdiepingshoogte 3,1 m 
wordt. 
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4.3.5 Variant B: ongeschoord in twee richtingen, liggers gestapeld 

Figuur 4.6: Verbindingen 
van variant A 

Bij deze variant zijn er twee mogelijkheden, een samengestelde kolom waar de liggers doorheen 
lopen (fig. 4.7a), of een massieve kolom waar de liggers tangs lopen (fig. 4.7b). 
De eerste mogelijkheid met samengestelde kolommen is niet aan te bevelen, omdat het bijna 
niet uitvoerbaar is. De liggers kunnen er verticaal of horizontaal ingeschoven worden, maar beide 
methodes zijn zeer arbeidsintensief. Bij de tweede mogelijkheid gelden deze bezwaren niet en loopt 
de uitvoering soepeler. 
Een nadeel van variant B is wel de grote verdiepingshoogte. Die wordt ongeveer 3,6m, wat veel is 
bij woningbouw. Tevens zorgt die extra verdiepingshoogte voor extra krachten in de constructie, wat 
weer resulteert in grotere afmetingen van de elementen. 

Figuur 4.7: Verbindingen van 
variant B 

4.3.6 Variant C: ongeschoord in de dwarsrichting, geschoord in de langsrichting 
De vloer dient te werken als schijf om de horizontale krachten naar de schoren te brengen. Maar door 
de korte overspanning van de vloer, zijn er wel veel vloersystemen toepasbaar. 
Voor de rotatie stijve verbindingen wordt gebruik gemaakt van ingelaten staalplaten met stiften. En 
bij de scharnierende verbindingen worden staalplaten met bouten gebruikt, zie fig. 4.8b. De schoren 
zijn op de best mogelijke plaats gezet qua indeling van de plattegrond en qua krachtwerking, zie 
figuur 4.8a de zwarte strepen, de groene strepen zijn de portalen. 
De liggers in de richting van de schoren kunnen Iichter worden uitgevoerd dan de liggers in de andere 
richting, wat gunstig is voor de verdiepingshoogte. Dit komt omdat er geen momenten ontstaan bij 
de verbindingen. 
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Figuur 4.8: Variant C 

4.3. 7 Variant D: geschoord in de dwarsrichting, ongeschoord in de langsrichting 
Doordat de portalen nu een kortere overspanning hebben zijn ze stijver dan bij variant C. Maar 
omdat de vloer nog in dezelfde richting overspant zijn alle liggers relatief zwaar gedimensioneerd. 
Voor het overige is er hetzelfde gewerkt als bij variant C. 
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Figuur 4. 9: Variant D 

4.3.8 Variant E: geschoord in de dwarsrichting, ongeschoord in de langsrichting, met andere 
vloeroverspan ni ng 
De vloer overspant nu 8,6m in plaats van 4,8m, daarom zijn alleen nog maar holle structuren en 
ribpanelen mogelijk. Maar de liggers in de richting van de schoren kunnen nu wel lichter zijn, wat 
gunstig is voor de verdiepingshoogte. 
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Figuur 4. 10: Variant E 

41 



4.3.9 Variant F: geschoord in twee richtingen 
Alle verbindingen worden uitgevoerd als scharnieren, waardoor de liggers op dezelfde hoogte kunnen 
worden geplaatst. Tevens worden ze kleiner gedimensioneerd, omdat er minder kracht door de 
liggers gaat. Een groot nadeel is wel de vele schoren, wat ten koste gaat van de vrije indeelbaarheid. 
Door het groot aantal schoren in de gevel kan het voorbeeldproject niet worden gemaakt. De gevel 
is te open voor zoveel schoren in de gevel. 
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Figuur 4. 11: Variant F 

4.3.10 Uitwerking 
Bij het voorbeeldproject wordt gekozen om variant A verder uit te werken. Deze variant is gekozen 
vanwege de grote vrije indeelbaarheid en de lage verdiepingshoogte. Echter blijkt uit de bereke
ningen dat deze variant in dit geval niet tot 10 lagen kan worden gebouwd. De maximale hoogte 
is 5 lagen, anders voldoen de verbindingen niet meer door te grote momenten en is de horizontale 
uitwijking te groot. Daarom is variant F ook doorgerekend en hierbij zijn 10 lagen wel haalbaar. De 
gevel wordt aangepast zodat de schoren niet ter plaatse van de ramen zitten. 

Noot: Ook hier blijkt weer dat de hoogte ingaan met ongeschoorde raamwerken niet goed 
gaat. Meer dan 5 lagen is niet mogelijk zonder schoren of schijven. Het is dan ook zinloos voor 
mijn onderzoek weer te kijken naar ongeschoorde constructies. 
De verbindingsproblemen steken ook hier weer de kop op. De traditionele rotatie stijve verbindin
gen zijn niet sterk genoeg te krijgen en door plaatsgebrek moeten de liggers zelfs gestapeld worden, 
anders zitten de stiften in de weg. 

4.4 Casestudie houtskeletbouw 
Bij deze casestudie wordt uitgegaan van de platformmethode, omdat dit de standaard bouw-methode 
is in Nederland. Doordat er bij houtskeletbouw wordt gewerkt met moduulmaten heeft dit invloed op 
het ontwerp. Vooral bij de kozijnmaten, gevelopeningen en verdiepingshoogte. Een ander punt van 
aandacht bij houtskeletbouw is de geringe mogelijkheid tot stellen. Alleen bij de begane grondvloer 
zijn er stel mogelijkheden. Dus als een onderdeel krimpt, vervormt het hele gebouw mee. Vocht is 
een probleem tijdens de bouwfase, daar kan het zorgen voor maatafwijkingen. En in de gebruiksfase 
treedt vaak veel krimp op in de vloeren doordat het vocht afneemt in het hout. 
Voor de vloer wordt gekozen voor de kortste overspanning, zie figuur 4.12. Er kan gekozen worden 
voor doorgaande vloeren, of enkelvelds vloeren. De voorkeur gaat uit naar doorgaande vloeren, 
omdat dit beter is voor de opleggingen. De opleggingen kunnen te klein worden als er twee enkel
velds vloeren liggen op een dragende wand. Er is gekozen voor FinnJoist vloeren, omdat die Licht zijn, 
de schijfwerking goed te maken is, leidingen goed zijn weg te werken en omdat ze weinig krimpen. 
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Figuur 4.12: Overspanning vloeren en dragende wanden 
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Figuur 4.13: Stabiliteitswanden Figuur 4.14: Hold-downs (a, b) staten strip (c) 

4.4. 1 Stabiliteit 
De stabiliteit wordt verzorgd door de wanden aangegeven in figuur 4.13. De bolletjes in het figuur 
geven aan waar de maximale trek of druk zit per stabiliteitswand. De stabiliteitswanden nemen 
zowel de dwarskrachten als momenten op zicht van de windbelasting en voeren die af naar de fun
dering. De verbinding van de wanden in verticale richting is dan ook belangrijk om die windbelasting 
af te voeren. Nagels blijken niet te voldoen, daarvan moeten er zoveel van komen dat het niet meer 
praktisch is. Daarom worden en hold-downs en stalen strips toegepast. De hold-downs (fig. 4.14) 
nemen niet alleen trek en drukkrachten op, maar doordat de vloer wordt geklemd tussen de wanden 
kunnen ze ook dwarskracht overbrengen. De hold-downs wordt gebruikt bij de stabiliteitswanden (en 
nog een extra bij de bollen in figuur 4.13) en de stalen strips bij de overige wanden. 
Na berekeningen blijkt de constructie te voldoen bij 10 lagen, zowel op sterkte als op verplaatsing. 

Hoot: Er worden betangrijke controte berekeningen niet uitgevoerd. En daardoor is het mogelijk 
votgens de schrijvers dat er met houtsketetbouw een gebouw van 10 tagen kan maken. Zo worden 
de boven en onderregets van de dragende wanden niet gecontroteerd. Terwijt die maatgevend zijn 
vanwege de betasting toodrecht op de vezet. Ook wordt er niet gecontroteerd of de wanden wet 
sterk en stijf genoeg zijn om de horizontate krachten op te nemen. lk verwacht dat ats dit wet was 
gedaan het gebouw geen 10 tagen hoog zou kunnen worden. Dit blijkt ook uit het a{studeerverstag 
van Corne Witteman [WIT06], hij concludeerd dat veet hager dan 7 tagen niet haatbaar is met de 
ptat{ormmethode. 
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4. 5 Casestudie hout massiefbouw 
De opbouw hiervan is vrijwel identiek aan de houtskeletbouw methode. Wat wel anders is, is dat 
er hier geen moduulmaten aan te pas komen, maar dat iedere maat mogelijk is. Ook de uitvoering 
lijkt veel op die van houtskeletbouw, omdat hierbij ook de platformmethode wordt toe gepast. De 
verbindingen worden gemaakt met staten hoeken en stroken van LVL-Q, zie figuur 4.15. Of dit genoeg 
sterkte geeft om de windbelasting af te voeren naar de fundering is niet bekend. 
Er is wel een verlaagd plafond nodig om alle leidingen en ventilatiekanalen te verbergen. Dit zorgt 
ervoor dat de verdiepingshoogte omhoog moet. Bij houtskeletbouw is er dit probleem niet, daar 
kunnen de leidingen en kanalen worden verwerkt tussen de vloerliggers. 
Bij deze bouwmethode is ook alleen gekeken naar de verticale belasting in de wanden. Alteen wordt 
nu wel gezegd dat men niet weet of het gebouw de 10 lagen wel zal halen. Dit vanwege de gebrek
kige informatie over de verbindingen. 

Hoot: Het is jammer dat de schrijvers van dit verslag niet meer informatie hebben kunnen vinden 
over hout massiefbouw. De andere bouwmethodes zijn gedetailleerd omschreven en uitgewerkt, 
maar deze methode niet. Terwijl het een goede optie kan zijn voor hoogbouw in hout. Aileen zullen 
er dan wei andere verbindingsmiddelen moeten worden gebruikt dan standaard het geval is bij hout 
massiefbouw. 

i r i 

Figuur 4.15: Standaard verbindingen hout massie{bouw 

4.6 Conclusies en aanbevelingen 
Een ligger-kolomsysteem leent zich goed voor hoogbouw in hout. Het toepassen van schoren zorgt 
voor een sterkere constructie dan met rotatie stijve verbindingen. De schoren zijn echter wel nadelig 
voor de gevelopeningen. Het beste is om de schoren van staal te maken, dit vanwege de veel kleinere 
afmetingen. Houten schoren zijn niet weg te werken in een wand, terwijl dit met staten schoren geen 
probleem is. Met een ongeschoorde constructie kan er in dit geval maar een maxi male hoogte worden 
behaald van 5 lagen en met een geschoorde constructie zijn 10 lagen mogelijk. Waarbij wel goed 
moet worden gekeken naar de plaatsing van de schoren, zowel voor de krachten als bouwkundig. 

Bij houtskeletbouw worden de verbindingen normaal uitgevoerd met steeknagels. Maar door de hoge 
trek- en schuifkrachten voldoet deze verbinding niet. Daarom zullen hold-downs en staten strips 
toegepast moeten worden. Aandachtspunten bij de uitvoering zijn de beperkte stel mogelijkheid bij 
dit systeem, vocht tijdens de bouwfase wat kan lijden tot maatafwijking en maatafwijkingen die 
kunnen optreden in de gebruiksfase door het krimpen van de vloeren. Tevens moet er in het ontwerp 
rekening worden gehouden met het feit dat er bij de houtskeletbouw altijd met moduulmaten wordt 
gewerkt. 

Hout massiefbouw elementen zijn in elke maat leverbaar en dit Ievert dus geen problemen op voor 
de gevel. De elementen kunnen, vanwege de productie procedure, een maximale lengte hebben van 
20m, waardoor de vloerelementen meestal meerdere velden overspannen. Water voor zorgt dat de 
platformmethode veel wordt toegepast. De koppeling van de wanden gebeurt met staten hoeken 
en stroken van LVL-Q. Het is niet duidelijk of deze verbinding sterk genoeg is voor de optredende 
trek- en schuifspanningen. Omdat er een verlaagd plafond nodig is om de leidingen en kanalen weg 
te werken is er een grotere verdiepingshoogte nodig dan bij de andere twee bouwmethoden. 
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4.7 Reflectie 
Doordat de schrijvers een handboek voor hoogbouw in hout hebben geschreven Laten ze veel keuzes 
over aan de lezer van het verslag. Er worden voornamelijk opties omschreven die mogelijk zijn en 
nooit echt harde conclusies getrokken over de beste optie. Het is niet een puur constructief verslag, 
maar er wordt ook naar de bouwfysica en uitvoering gekeken. Wat daarin vooral opvalt, is dat 
sommige bouwmethoden heel uitvoerig worden beschreven en andere heel summier. Dit is iets wat 
door het hele verslag terug komt. Tevens komt het verslag op belangrijke punten diepgang te kort, 
waardoor dingen in dit verslag mogelijk zijn, terwijl dit in de praktijk niet kan. 
Hout massiefbouw kan een goede optie zijn voor hoogbouw in hout, maar met de informatie in dit 
verslag kan ik nog niet met duidelijkheid zeggen of dit nu werkelijk een belangrijk alternatief is 
voor de ligger-kolomstructuur. 
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5 Multi-story timber frame buildings 
A design guide (The Timber Frame 2000 proj ect) [GRA03] 
In 1991 werd in Groot Brittannie de regelgeving omtrent de gebouwhoogte van houten gebouwen 
versoepeld. Mocht er vroeger niet hoger worden gegaan dan 4 lag en nu kan er worden gebouwd tot 
maximaal 8 lagen. Maar er is geen ervaring met het bouwen van houtskeletbouw hoger dan 4 lagen 
en dus werd in 1995 een project opgezet om hier meer over te weten te komen. Dit werd het Timber 
Frame 2000 project (TF2000), metals doel zoveel mogelijk informatie verzamelen over houtskelet
bouw boven 4 lagen. Hiervoor is een testgebouw gemaakt op ware grootte van 6 lagen hoog in een 
grote hangaar, met 4 woningen per laag. 

Figuur 5. 1: Het Timber Frame 2000 gebouw 

5.1 Stabiliteit en robuustheid 
Er is onderzoek gedaan naar de stabiliteit en robuustheid van houtskeletbouw. Dit hebben ze in 
drie categorieen onderverdeeld: sterkte en stijfheid, robuustheid verkregen door goed ontwerp en 
robuustheid verkregen door projectgebonden rekenwerk. 

5.1.1 Sterkte en st ijfheid 
Dit onderdeel wordt al goed beschreven in de verschillende normen. Echter waren er twijfels of de 
stijfheid van houtskeletbouw boven de 4 lagen zou voldoen. Er is als eis gesteld dan de maximale 
horizontale verplaatsing niet meer mag zijn als h/300. Maar dit is geen reele waarde, bij een der
gelijke verplaatsing ontstaan er vrijwel zeker scheuren in de afwerklagen. Uit het testgebouw blijkt 
dat de werkelijke stijfheid van het gebouw veel groter is dan berekend. Dus zou dit geen probleem 
moeten opleveren en is de stijfheid voldoende gewaarborgd voor gebouwen met een hoogte tot 8 
lagen. Er moet wel op worden gelet dat er voldoende wanden zijn om de stijfheid te garanderen, 
is dat niet het geval dan kan er gekozen worden voor portaalwerking maar ideaal is dit niet. Voor 
de maximale horizontale verplaatsing is h/500 een reelere waarde voor het ontwerp om aan te 
houden. Extra aandachtspunten voor de stijfheid zijn overgangsconstructies en de stijfheid tijdens 
de bouwfase. Bij overgangsconstructies gaat het om de koppeling tussen de verschillende materialen, 
zoals de koppeling van de betonnen onderbouw met de houten bovenbouw. En tijdens de bouwfase 
zijn de stabiliteitswanden en dragende wanden vaak nog niet bekleed met plaatmateriaal. Daardoor 
is de stijfheid veellager is, terwijl het gebouw al wel op hoogte is. Een mogelijkheid is het tijdelijk 
schoren van de constructie tijdens de bouwfase. 

5.1.2 Robuustheid verkregen door goed ontwerp 
Hierbij zijn er over het algemeen geen problemen te verwachten. De robuustheid van een constructie 
is in het algemeen al gewaarborgd door de jarenlange ervaring van houtskeletbouw. De standaard 
details hebben al bewezen hieraan te voldoen. 
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5.1.3 Robuustheid verkregen door projectgebonden rekenwerk. 
Hiermee wordt bedoeld dater geen voorschrijdende instorting mag plaats vinden. Het is vastgelegd in 
de regelgeving dat de constructeur moet aantonen dater een tweede draagweg is als een belangrijk 
constructie onderdeel bezwijkt. In de praktijk is het nog niet voorgekomen dat een houtskelet 
gebouw is ingestort door voorschrijdende instorting. Het testen op een tweede draagweg gaat als 
volgt. Eerst wordt er een dragend constructie onderdeel weg gehaald en wordt er gekeken of alles 
dan nog blijft hangen. En mocht dat niet het geval zijn, dat moet er op dat onderdeel extra belasting 
worden gezet. 
De stabiliteit en robuustheid zijn ook getest op het testgebouw. Daar zijn een dragende buitenwand 
en een dragende binnenwand verwijderd. Het resultaat daarvan is dat de bovenliggende wanden 
de krachten af gaan dragen naar de naastgelegen wanden. De bovenliggende wanden gaan zich dus 
gedragen als wandliggers, waardoor de stabiliteit gewaarborgd blijft. 
Ook is er gekeken naar de vloeren. De vloeren overspannen in een richting, maar zijn wel opgelegd 
in twee richtingen. Hierdoor blijft de vloer zichzelf dragen als er een dragende wand onder de vloer 
wordt weggehaald. In de test hiervan was de uitbuiging van de vloer vrij groat, maar hij bleef wel 
hangen. Hiermee is aangetoond dat de platformbouwwijze bij houtskeletbouw ongevoelig is voor 
voortschrijdende instorting. 

Noot: Houtskeletbouw is een sterke en degelijke bouwmethode blijkt uit dit hoofdstuk. Dit komt 
vooral door de jaren lange ervaring hiermee. De algemene regels die hieruit te halen zijn voor aile 
hoogbouw in hout zijn: 

o De maximale horizontale verplaatsing per bouwlaag van h/ 300 is niet voldoende, dit moet 
minimaal h/500 zijn; 

o Portaalwerking voor de stijfheid is niet ideaal, schijven werken beter; 
o Een tweede draagweg is te creeren door de bovenliggende constructie de belasting te Laten 

herverdelen; 
o Door een in een richting overspannende vloeren ook op te leggen in de andere richting, kan 

de vloer zichzelf dragen als een dragende wand eronder wegvalt. 
o Kan een onderdeel van de constructie niet zomaar worden weggehaald zonder voortschrij

dende instorting, dan kan dat onderdeel het beste overgedimensioneerd worden, zodat de 
kans op beschadiging kleiner wordt. 

5. 2 Brandveiligheid 
Aandachtspunten bij het ontwerp zijn: 

o Het goed aanbrengen van de gipsplaten, zeker als er meer dan een laag op moet. Dit voorkomt 
een verlaging van de brandwering; 

o De plaatsing van brandwerende wanden en brandcompartimenten is van groot belang om 
brandoverslag te voorkomen en de integriteit van de constructie te waarborgen; 

o Het is van belang dat het brandweerpersoneel weet hoe een houtskelet gebouw zich gedraagt 
tijdens een brand, zodat ze de risico's beter kunnen inschatten; 

o Verticale brandoverslag van raam naar raam; 
o De kwaliteit tijdens het bouwen is ook van belang, als brandwerende maatregelen slordig 

worden aangebracht is dit nadelig voor de brandwering. 

Er zijn ook brandtesten uitgevoerd op het testgebouw. Dit is gedaan om overeenkomsten aan te tonen 
tussen de regelgeving en de technische standaard uitwerking van houtskeletbouw. En om bewijs te 
vergaren voor het harmoniseren van regelgeving met de technische standaard uitwerking. 
De eerste test was het in brand zetten van een compartiment. Daaruit wordt het volgende 
geconcludeerd: 
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o Als de duur van de brandbelasting op de gehele constructie Ianger wordt, zijn de resultaten 
gelijk aan die van standaard brandtest op individuele constructie onderdelen; 

o De resultaten geven aan dat de werkelijke brandbelasting in een woonkamer 10% meer is dan 
bij een standaard 60 minuten brandtest; 

o Uit de test blijkt dat houtskeletbouw kan voldoen aan de regelgeving in Groot Brittannie qua 
het beperken van verspreiding van brand in het gebouw en constructieve integriteit tijdens en 
na een brand. 



De tweede brandtest was in het trappenhuis. Het testgebouw heeft maar een trappenhuis en als die 
dan in brand komt te staan is er een probleem. Er is maar weinig data van, dus een aanvulling daarop 
was welkom. Eisen die aan en trappenhuis wordt gesteld zijn: 

o Het trappenhuis moet bruikbaar blijven tijdens een brand, om bewoners te evacueren en 
brandweerlieden hun taak te Laten uitvoeren; 

o Het trappenhuis moet brandveilig zijn en niet bijdragen aan de uitbreiding van brand; 
o Als er een brand uitbreekt in een trappenhuis komt dit meestal door materialen die daar zijn 

achtergelaten of opgeslagen. Dit moet dus worden vermeden; 
o De materialen van het trappenhuis moeten de brand niet versterken; 
o Er mag geen brandoverslag via het trappenhuis naar andere brandcompartimenten ontstaan; 
o De constructie mag niet bezwijken, zelfs na de brand moet er evacuatie mogelijk zijn van de 

bewoners. 

Uit de test blijkt dat de toegepaste houtsoort en brandwerende behandeling voldoende waren om 
aan de bovenstaande eisen te voldoen. 

Noot: De veel gehoorde gedachte dat een houten gebouw brandgevaarlijk is, wordt hier teniet 
gedaan. Als er voldoende aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, zowel tijdens het antwerp als 
de uitvoering, kan een houten gebouw net zo brandveilig zijn als andere niet houten gebouwen. 

5. 3 Verticale verplaatsingen 
Omdat hout werkt, kruipt en een relatief lage elasticiteitsmodulus heeft zij de verplaatsingen van 
groot belang bij het ontwerpen van een houten gebouw. Alle materialen constructief en niet con
structief moet de ruimte hebben om te vervormen. Bij houtskeletbouw en dan helemaal met de 
platformmethode, zoals bij het testgebouw, ontstaat er veel belasting loodrecht op de vezelrichting. 
Dit is extra nadelig, hout werkt namelijk vooralloodrecht op de vezel en ook de elasticiteitsmodulus 
loodrecht op de vezel is veellager. Bij het testgebouw zijn ook de verticale verplaatsingen gemeten 
en daaruit blijkt dat bij laagbouw vooral het krimpen van het hout van belang is, maar bij hogere 
gebouwen de lage elasticiteitsmodulus het probleem is, zie figuur 5.2 en 5.3. Het krimpen ontstaat 
vooral omdat het hout tijdens de levering op de bouwplaats een vochtpercentage heeft van ongeveer 
20%. Die waarde daalt na verloop van tijd tot 12% en zorgt daardoor voor krimp. Een optie om die 
krimp tegen te gaan is het toepassen van beter gedroogd hout. Of gebruik maken van engineered 
wood producten, die minder krimp vertonen. Wat vooral het probleem is van deze verticale verplaat
sing is het feit dat het buitenblad, in dit geval gemaakt van metselwerk, niet mee verkort. Het kan 
zelfs voorkomen dat het metselwerk buitenblad zal gaan uitzetten als gevolg van temperatuursstij
ging. In het slechtste geval, gemeten bij het testgebouw, was het verschil in verticale verplaatsing 
tussen binnen- en buitenblad ongeveer 80mm, zie figuur 5.4. Dit is met gewone houten vloerbalken 
met 20% vocht tijdens de levering en standaard metsel-werk. Dit zorgt voor aansluitingsproblemen 
rondom gevelopeningen en verankeringsproblemen tussen het metselwerk en de houten constructie. 
Bij de gevelopeningen zal er extra ruimte moeten komen om de verticale verplaatsingen mogelijk 
te maken. Voor het verankeren van het buitenblad aan het binnenblad zijn flexibele verbindingen 
nodi g. 

Noot: Dit is een echt hoogbouw in hout probleem. Bij laagbouw in hout, of hoogbouw met andere 
materialen zijn deze problemen er niet. Daarom is het interessant om te weten hoe dit te voor
komen is, of hoe het is op te lassen. De belangrijkste reden voor verticale verplaatsing is dat de 
vloeren op de wanden liggen en daardoor loodrecht op de vezel worden belast. Als men dit weet te 
voorkomen vervallen veel problemen. 
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5.4 Voordelen van meerlaagse houtskeletbouw 
Na het TF2000 project zijn er meerdere houtskelet gebouwen van 6 lagen gemaakt. Uit al die pro
jecten kwamen steeds dezelfde pluspunten naar voren. 

o Levering: gegarandeerde materiaal aanvoer, antwerp en bouw oplossingen, bouwsnelheid; 
o Minder belasting: minder grondwerk en funderingen nodig; 
o Kwaliteit: prefabricage, bouwplaatsverbetering; 
o Duurzaamheid: minder milieubelasting, hernieuwbare grondstof, minder afval, minder betas

tend voor de locale omgeving. 

5. 5 Toleranties 
Tijdens het bouwen van het testgebouw werd duidelijk dater strengere eisen nodig zijn voor toleran
ties. Anders kunnen er problemen ontstaan bij de liftschacht en gevelbekleding. De huidig toleran
ties zijn opgesteld voor houtskeletbouw van 4lagen, maar hoe hoger er wordt gebouwd hoe strenger 
die regels moeten worden. 

5.6 Reflectie 
Dankzij het Timber Frame 2000 project is er veel bekend geworden over houtskeletbouw boven de 
vier lagen. Zo bUjkt dat houtskeletbouw een robuuste bouwwijze is en dat een gebouw van 6 lagen 
geen echte constructieve problemen kent. Aileen is dit gebouw wei in een loods gebouwd en is er 
geen rekening gehouden met de windbelasting. De stijfheid van het gebouw zou hoger zijn dan 
uit rekenregels volgt dus zou het moeten voldoen volgens dit rapport . Brandveiligheid hoeft geen 
probleem te zijn als er goed rekening mee wordt gehouden vanaf het begin. 
Het grootste probleem wat naar voren komt uit dit rapport is de verticale verplaatsing. Doordat er 
is gekozen voor de platformmethode is er veel hout toegepast met belasting loodrecht op de vezel. 
En dat veroorzaakt nu net al die problemen. Dus algemeen kan men zeggen over hoogbouw met 
hout: pas nooit hout toe wat loodrecht op de vezel wordt belast. Dit is slecht vanwege de lagere 
sterkte en vanwege de grote krimp en kruip die er dan optreedt. Een ander punt van aandacht is de 
toleranties die steeds strenger moeten worden hoe hoger er wordt gebouwd. 
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6 Fire design concepts for tall buildings [FRAos] 

6.1 lnleiding 
Brandbare bouwmaterialen zoals hout, branden aan de oppervlakte. Hierdoor leveren ze energie en 
dus helpen ze mee met het ontwikkelen van brand en rook. De brandbaarheid van hout is een van 
de belangrijkste reden waarom bouwregelgevingen het gebruik van hout en de maximale hoogte van 
houten gebouwen beperken. Brandveiligheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor hoogbouw 
in hout. 
Sinds midden jaren '90 is er veel onderzoek verricht naar het brandgedrag van houten gebouwen. Het 
doel van die onderzoeken is zoveel mogelijk data en informatie verzamelen over de brandveiligheid 
van vooral meerlaagse bouw. Door die onderzoeken en de ontwikkeling van betere branddetectie
systemen zijn veel bouwregelgevingen omtrent het bouwen met hout versoepeld. 

6.2 Brandgedrag 
Figuur 6.1 laat het verloop van een brand zien in een gemiddelde kamer. Na de ontsteking kan de 
brand snel groeien, langzaam groeien, of uitdoven. Dit hangt af van de hoeveelheid brandbaar mate
riaal , het type brand, de geometrie van de ruimte en de ventilatie. Een brand die niet bestreden 
wordt kan leiden tot een snelle stijging van de temperatuur en zorgen voor flashovers, waarbij al 
het onbeschermde brandbare materiaal in de kamer gaat branden. Bij het brandproces ontstaat er 
hitte, energie, gassen en rook, waarbij de gassen en rook het gevaarlijkste zijn voor de aanwezige 
personen. De hitte is het gevaarlijkste voor constructie van het gebouw. Doordat de mechanische 
en thermische eigenschappen van bouwmaterialen veranderen door de hitte, is het van belang om 
tijd-temperatuur ontwikkeling te kennen. Hiervoor zijn verschillende standaard brandcurves ontwik
keld, de meest gebruikte zijn die van de ISO 834 en de ASTM E119. Standaard brandcurves geven een 
simpele relatie aan tussen de temperatuur van de gassen in een ruimte en de tijd en ze laten de fases 
van een volledig ontwikkelde brand zien. De tijd die soms ontstaat tussen het ontstaan van een brand 
en een volledig ontwikkelde brand wordt genegeerd. Zo ook de afkoelfase. 
Realistischer zijn de parametrische brandcurves, welke de belangrijkste parameters voor het tem
peratuurverloop meenemen. Dit zijn de hoeveelheid brandbaar materiaal in de ruimte, de ventilatie, 
de thermische eigenschappen van de ruimte en de brandbestrijdingssystemen. 

6. 3 Brandveiligheidsdoelen en strategieen 
Als men een goed brandveiligheidssysteem wil maken moet men kennis hebben van het gedrag van 
brand, de bewoners/gebruikers en het gebouw zelf tijdens een brand. De brandveiligheid van een 
gebouw moet gezien worden als een standaard veiligheidsvoorwaarde net zoals de sterkte van een 
constructie. Het hangt van het gebouwtype af welke combinatie van maatregelen, zowel technisch 
als organisatorisch, er nodig zijn naast de bescherming van de hoofddraagconstructie. Ieder brand
veiligheidssysteem bevat in ieder geval de volgende punten: 

o Veiligheid van de bewoners/gebruikers en de brandweer; 
o Veiligheid van de buren en hun eigendommen; 
o Beperkingen stellen aan de financi~He verliezen, zowel van het gebouw als van de spullen in 

het gebouw; 
o Bescherming van de omgeving als er een brand uitbreekt. 

Het is onmogelijk .om absolute veiligheid na te streven, daarom moet de overheid samen met de 
eigenaar en verzekeraar kwantificeren hoeveel financieel verlies ze willen. Er kan ook de regel
gevingen worden gevolgd die gaan over de brandveiligheid. Die geven gedetailleerde standaard 
brandveiligheidsconcepten welke een acceptabele brandveiligheid geven. Als die standaard concepten 
worden gevolgd hoeft men ook niet steeds te overleggen met de overheid over het wet voldoende 
zijn van de brandveiligheid. 
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Tabel 6-1 : Brandwerendheidseisen in Zwitersland 
a Tall buildings (hoogbouw) is vanaf 25m 
b nbb = niet brandbore bekleding 
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Voor een voorbeeld van standaard brandveiligheidsconcept wordt in dit verslag de regelgeving van 
Zwitserland gebruikt. Die gaan uit van een brandwerendheidseis per bouwlaag, zie tabel 6-1. De 
voorwaarden in de tabel mogen worden gereduceerd als er sprinklers worden toegepast. Een houten 
gebouw mag in Zwitserland maximaal 6 lagen hoog zijn, waarbij de eis is R60/EI30(nbb), of El60/ 
El30(nbb). Die eis betekend dat de dragende of scheidende elementen een onbrandbare bekleding 
(nbb) moeten hebben die minimaal 30 minuten brandwerend is. 
In figuur 6.2 zijn voorbeelden te zien van dragende elementen die voldoen aan de eis R60/EI30(nbb). 
Bij figuur 6.2a is de bekleding 60 minuten brandwerend aan beide zijdes, waardoor de constructie 
zelf niet brandwerend hoeft te zijn. De totale constructie is nu 60 minuten brandwerend. Bij figuur 
6.2b en 6.2c is de bekleding 30 minuten brandwerend, waardoor de constructie zelf nog 30 min. 
brandwerend moet zijn om aan de 60 minuten te voldoen. De isolatie bij figuur 6.2b heeft alleen nut 
als de isolatie ook op zijn plaats blijft tijdens de brand. Is dat niet het geval dan zal de isolatie niet 
zorgen voor extra brandvertraging tussen de ruimtes. 
Behalve regels voor de brandveiligheid van de constructie geeft een standaard brandveiligheids
concept ook regels voor het vluchten en alles wat daar bij komt kijken. Zoals vluchtroutes, (veiligheids) 
trappenhuizen, nooduitgangen en brandbestrijdings- branddetectiesystemen. 
De gedachte achter deze regelgeving is dat de bewoners/ gebruikers het gebouw op tijd en veilig 
kunnen verlaten. Daarom wordt er ook een eis gesteld aan de maximale gebouw hoogte. Als die te 
groot wordt kunnen de mensen in het gebouw niet snel, of veilig genoeg het gebouw verlaten . 

6. 5 Brandveiligheidsconcepten voor hoogbouw in hout 
Omdat de hoogte grater is bij hoogbouw duurt het langer voordat alle bewoners/gebruikers het 
gebouw zijn ontvlucht en voordat de brand kan worden bestreden. Het kan voorkomen dat een 
vluchtweg wordt geblokkeerd tijdens een brand, waardoor de mensen in het gebouw niet weg kunnen, 
of zelfs niet kunnen worden gered. Daarom zijn er andere regels nodig voor brand bij hoogbouw. Er 
wordt vanuit gegaan dat niet alle bewoners kunnen vluchten uit het gebouw en dat de brand niet kan 
worden bestreden. De brand zal uitdoven, doordat er geen brandbaar materiaal meer over is. Om de 
veiligheid van hoogbouw door brand te kunnen garanderen is het volgende nodig: 
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o Brandcompartimenten aanbrengen, zodat de brand niet kan verspreiden in het gebouw. De 
brandcompartimenten moeten zo worden ontworpen dat er een volledige uitbranding kan 
plaats vinden, zonder dat de rest van het gebouw wordt aangetast. 

o De constructie mag niet instorten door brand, zelfs niet tijdens een volledige uitbranding. 
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In tabel 6-2 is een opsomming te zien van het verschil tussen hoogbouw en gewone bouw in hout. 
Mensen in een hoogbouw moeten dus instaat zijn om een volledige uitbranding in een ander brand
compartiment in het gebouw te overleven. Omdat hout soms volledig kan doorbranden, worden in 
sommige landen daarom hoge gebouwen van hout verboden. Dit geldt dan voor zowel de constructie 
als voor de bekleding van ruimtes. 
Ondanks dit is het toch mogelijk hoogbouw in hout brandveilig te maken. Een mogelijkheid is om 
de houten constructie te omkleden met niet brandbaar materiaal. Zodanig dat tijdens een volledige 
uitbranding het hout van de constructie en scheidingswanden nog steeds niet gaat verkolen. Een 
andere optie is gebruik te maken van compartimentering met composiete materialen . Bijvoorbeeld 
door hout-betonvloeren te maken, waarbij de betonschil de gereduceerde belasting tijdens een 
brand zelfstandig kan dragen. 

6. 6 Studieproject van hoogbouw in hout 
Voor het studieproject Dock Tower (fig. 6.3) is een houten woontoren van 120m hoog ontworpen. Er 
is gebruikgemaakt van een composiet constructie van beton met hout. De kern met vier trappen is 
gemaakt van beton en om de drie verdiepingen is een vloer gemaakt van beton. Het beton zorgt 
ervoor dat de brand zich niet kan verspreiden over het gebouw. En omdat het niet wordt aangetast 
door brand blijft de hoofddraagconstructie gegarandeerd. De appartementen zelf zijn ook weer 
onderverdeeld in brandcompartimenten. De vier trappen zijn zo ontworpen dater vanuit elk appar
tement bij minimaal twee trappen is te komen. Zo is er altijd een vluchtweg, mocht er een zijn 
geblokkeerd. Twee van de trappen zijn uitgevoerd als veiligheidstrappenhuis, zodat er geen rook in 
het trappenhuis kan komen en er rookvrij kan worden gevlucht. Om de brand snel te kunnen blussen 
zijn de ruimtes uitgerust met een hoge druk watermist systeem. Door de hoge waterdruk en een 
speciaal spuitstuk komt er een zeer fijne watermist in de ruimte om de ruimte te koelen en de brand 
te doven. Ze worden geactiveerd doormiddel van warmte (net zoals bij sprinklers) of door het brand
alarm. Ook zijn er per verdieping twee brandhaspels om het vuur te doven. 
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat dit gebouw een betere brandveiligheid heeft dan nodig zou 
zijn volgens de regelgeving. 

6. 7 Experimenteel onderzoek 
Het brandgedrag van houten bouwwerken is experimenteel getest op houten modulaire hotel-units 
met een natuurlijke brand. Het doel was om de efficientie te onderzoeken van verschillende brand
veiligheidsconcepten en om de brandgevoeligheid van de modulaire units te testen. De eerste serie 
testen (BE) waren gedaan om de effectiviteit van automatische branddetectiesystemen en snel rea
gerende sprinklers te testen. De tweede serie testen (BU) waren uitgevoerd om de brandveiligheid 
van de constructie te testen en om de brandvoortplanting te bestuderen zelfs tot aan een volledige 
uitbranding. Bij de tweede serie testen waren de sprinklers uitgeschakeld en was het raam open
gezet, zodat het vuur snel kon groeien. Er was nog extra aandacht voor de invloed van brandbare 
oppervlaktes in de ruimte en hoe het vuur zich gedroeg bij de gevel. 
Er zij n vier modules gebouwd (H1 , H2, G1 en G2) in een werkplaats, gemaakt volgens de hout
skeletbouw methode. Elke module was 6,6m lang, 3,1 m breed en 2,8m hoog en had een raam van 1,5 
x 1, 7m met dubbel glas erin. De modules waren allemaal hetzelfde in de opbouw, alleen de bekleding 
van de plafonds en wanden waren anders. Modules H1 en H2 werden bekleed met OSB-panelen en 
modules G1 en G2 met gipsvezelplaten. Elke module had automatische branddetectiesystemen met 
vier sensoren en twee sprinklersystemen. Ook was er in elke module een PU matras neergelegd en 
elf p·allets om aan een normale gebruiksvuurbelastfnB te komen. 

Figuur 6.4: Beschadigind door de brand bij het matras en de wand 
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6.7.1 De resultaten van de testen met geactiveerde sprinklers 
De eerste serie testen (BE) waren gedaan met geactiveerde sprinklers en detectiesysteem. Uit de 
testen bleek dat de sprinklers goed in staat waren de brand te doven in een korte tijd. De gemeten 
activeringstijd was steeds tussen de twee en drie minuten na de ontsteking. Ook werd de invloed 
van ventilatie getest, door het raam open of dicht te zetten. Hieruit bleek dat dit geen verschil uit 
maakte voor de activeringstijd van de sprinklers. De branddetectiesystemen bleken nog sneller te 
werken dan de sprinklers, gemiddelde duurde het twee minuten voordat ze de brand detecteerden. 
Bij alle experimenten bleek de temperatuur in de ruimte tussen de 50 en 200°C te liggen toen de 
systemen begonnen te werken. En omdat een flashover pas begint bij hogere temperaturen, had de 
brandbare bekleding geen invloed op de brand. De sprinklers waren instaat om bij alle testen de 
brand te doven voordat het vuur zich kon spreiden. Uit de testen met de gedeactiveerde sprinklers 
blijkt dat een flashover gebeurt na ongeveer vier tot zeven minuten, dus pas nadat de sprinklers 
eigenlijk al zouden beginnen. 
In figuur 6.4 is de schade te zien aan de matras en de wand bij een experiment met geactiveerde 
sprinklers. De schade is gering, zelfs aan de matras, terwijl die van onderuit werd aangestoken om 
de brand te beginnen. Constructief gezien is er zelfs helemaal geen schade. Hieruit blijkt dat het 
snelle reageren van de sprinklers heeft voorkomen dat de brandbare bekleding is gaan branden. En 
dat alle brandveiligheidsdoelen zijn behaald. Het is dus mogelijk een houten gebouw te maken, zelfs 
met brandbare bekleding, die voldoet aan alle eisen van brandveiligheid. 

6.7.2 De resultaten van de testen met gedeactiveerde sprinklers 
Bij de tweede serie testen (BU) waren de sprinklers uitgezet. Bij iedere test stond op de te testen 
ruimte nog een extra gelijke ruimte (in tabel 6-3 aangeduid met lower en upper), om te zien wat 
voor effect het vuur heeft op de ruimte erboven. 
Na de ontsteking groeide het vuur zeer snel en de temperaturen vlogen snel omhoog. Binnen een paar 
minuten was er al een flashover. Bij de ruimtes met brandbare bekleding duurde dit ongeveer vier 
minuten. En bij de ruimtes met onbrandbare bekleding duurde het ongeveer zes a zeven minuten. 
Bij testen van de VTT, gebruikmakend van andere ruimtes en zonder onbrandbare bekleding, duurde 
het ongeveer tussen de vier en zes minuten voordat er een flashover ontstond. Daaruit kan geconclu
deerd worden dat de testen hier uitgevoerd een goed resultaat geven. 
Het verschil tussen brandbare en niet brandbare bekleding was nu duidelijk te zien nadat de flashover 
was opgetreden. De brand uit de gevel was veel heviger bij de module met brandbare bekleding, zie 
figuur 6.5. lets wat ook bleek uit de waardes die te zien waren op de infrarood camera. 
Bij de testen van BU nbb (niet brandbare bekleding) en BU nbb demo, ging de binnenste glasplaat 
van het raam van de bovenste module kapot na ca. 40 en 42 minuten. Bij de test BU bb (brandbare 
bekleding) duurde dit zeven minuten na het ontsteken. Dit komt omdat er veel meer vlammen en 
hitte door het raam naar buiten kwam, dan bij de andere testen met onbrandbare bekleding. De rand 
tussen het plafond en het raam zorgde niet voor enige vertraging voor de overslag van de brand. 
De test met BU bb was na 20 minuten gestopt, omdat het te hevig aan het branden was. De test 
met BU nbb was na ± 45 minuten gestopt, toen de binnenste glasplaat van de bovenste module het 
begaf. Toen was ook al het brandbare materiaal opgebrand in de onderste module. Het vuur bleef 
nog doorgaan vanwege de verkoling van de houtvezelplaten die achter de gipsvezelplaten zaten. De 
gipsvezelplaten begonnen van de wanden en plafond te vallen na ongeveer 30 minuten. 
De BU nbb demo test was na 60 minuten gestopt, toen er geen vlammen meer uit het raam kwamen. 
Het verschil met de BU nbb en de demo module is de hoeveelheid gipsvezelplaten. Bij de BU nbb test 
was er een laag gipsvezelplaten gebruikt en bij de demo, twee of drie lagen gipsvezelplaten. Bij de 
BU nbb demo test was er een volledige uitbranding ontstaan, wat ook bleek uit het feit dat er geen 
vlammen meer uit het raam kwamen. Bij deze test was er totaal geen schade of verkoling aan de 
constructie en de houtvezelplaten onder de gipsvezelplaten. 
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Fire test BUnbb 

Modules Lower:Ol Upper:H2 

Window Opened Closed 

Ignition time of mattress ca.Ol'30" -
Flashover ca.06'00" -
Failure time of exterior glass layer of - 13'57" 
the window in the upper module 

Failure time of interior glass layer of - 42'35" 
the window in the upper module 

Sprinkler activation time on the 
02'15" (air) 42'40" 

ceiling 

Sprinkler activation time on the wall 02'20" (air) 42'41" 

End of fire test (sprinkler activation) 44'15" 42'40" 

Tabel 6-3: Resultaten van de Bii testen 

Figuur 6.5: Vuur uit de gevel na ca. zeven minuten 
a, met brandbare bekleding 
b, met niet brandbare bekleding 
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Figuur 6.6: De gemeten kamertemperatuur bij het plafond 
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BUbb BO nbb demo 

Lower: Hl Upper:H2 Lower:02 Upper:H2 

Opened Oosed Opened Closed 

ca.Ol'40" - ca.Ol'40" -
04'27" - 06'58" -

- 06'09" - 14'25" 

- 07'28" - 40'16" 

03 '20" (air) - 02'35'' (air) 42'30'' (air) 

03'27" (air) 07'30" 02'44" (air) 41 '21" (air) 

18'53" 07'30" 59'01" 59'37" 
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In figuur 6.6 is het temperatuurverloop in de ruimte te zien. Daaruit is op te maken dat door het 
ontbreken van voldoende zuurstof achter in de ruimte, de temperatuur achterblijft. Voor de rest zijn 
er geen significante verschillen te vinden in het temperatuurverloop tussen de testen met en zonder 
onbrandbare bekleding. Dit wijst er op dat de brandbare gassen die uit de brandbare bekleding 
komen, maar voor een klein gedeelte blijven hangen in de ruimte. Die gassen gaan dus door het raam 
naar buiten en ontbranden daar, vanwege de extra zuurstof die daar is. Dit is de verklaring van het 
hevige branden bij de gevel van de BU bb test. Deze resultaten komen ook naar voren in een ander 
onderzoek naar het brandgedrag van houten constructies. 
De experimenten laten zien dat het mogelijk is om te voorkomen dat het vuur zich gaat verspreiden 
over het gebouw met alleen maar passieve hulpmiddelen. Bij de BU nbb demo test, met drie lagen 
gipsvezelplaten op het plafond en twee lagen tegen de wanden, was er een volledige uitbranding 
ontstaan, zonder dat constructie van de beide modules werd aangetast. De bovengelegen module 
liet zelfs geen stijging van de temperatuur zien. En de rook drong pas binnen toen glas van het raam 
was gesprongen. 

6.8 Conclusie 
Bij hoogbouw is brandveiligheid een belangrijk ontwerp aspect. Het gebruik van brandbaar materiaal 
moet worden beperkt of is zelfs geheel verboden volgens de regelgeving. Er is een fundamenteel 
verschil tussen hoogbouw en laagbouw wat betreft de brandveiligheid. Bij hoogbouw moet er van uit 
worden gegaan dat de mensen in het gebouw soms niet kunnen vluchten tijdens een brand. En mag 
de constructie van het gebouw niet beschadigd raken door de brand. Ook mag de brand zich niet 
gaan verspreiden over de rest van het gebouw. Als hout wordt gebruikt voor de constructie dan zal 
dit vaak betekenen dat het hout moet worden omkleed met niet brandbaar materiaal. 

6. 9 Reflectie 
Sprinklers blijken zeer goed te werken om de brand onder controle te krijgen. lk vraag me wel af 
hoe het zit met de waterschade nadien. Als al dat water in het hout gaat trekken, zorgt dit voor een 
verlaging in de sterkte en voor het uitzetten van de elementen. Daarom lijkt mij een mist-systeem, 
zoals toegepast bij het studieproject, beter omdat dit minder water vergt. Bij dit project hebben 
ze brandcompartimenten gemaakt van beton. Dit is ook logisch, een geheel houten gebouw zal de 
120m niet halen. Maar bij mijn project zal ik dit niet doen. Brandcompartimenten gemaakt van 
gipsvezelplaten, zoals Dennis Woudenberg [WOU06], Ujkt me beter passen. 
Het is de vraag of ik sprinklers nodig heb, met alleen passieve brandveiligheid zijn ook goede resul
taten te behalen. Of dat dan betekend datal het hout moet worden ingepakt, of dater rekening 
wordt gehouden met een bepaalde inbranding, zal ik nog uitzoeken. 
Eventueel zou een brandalarm ook nog mee kunnen helpen om de mensen in het gebouw tijdig te 
waarschuwen, zodat ze tijd genoeg hebben om te vluchten. Oat is sowieso een andere instelling als 
die ze bij dit artikel gebruiken. Daar zeggen ze dat bij hoogbouw de mensen in het gebouw niet de 
mogelijkheid hebben om te vluchten, maar is 30 tot 40m wet hoogbouw? Het studieproject is ook 
120m hoog, dus zullen de eisen die ze hier stellen zwaarder zijn dan nodig voor mijn project. 
De Nederlandse regelgeving gaat er van uit dat mensen in het gebouw altijd kunnen vluchten. Dit 
houdt in dat een gebouw daarna mag instorten, terwijl dat volgens dit artikel niet mag. Als de 
mensen niet kunnen vluchten tijdens een brand en het gebouw zou instorten na de brand, ontstaan 
er nog veel gewonden en slachtoffers. Anders gezegd, in Nederland kan een houten kolom na 120 
minuten brandwering nog maar een beperkte belasting aan. Terwijl in de Zwitserse regelgeving de 
kolom na 120 minuten paste maken krijgt met de brand. Daarvoor is de kolom nog totaal niet aan
getast door de brand. Daaruit blijkt dus ook al dat sommige eisen uit dit artikel voor mij niet van 
toepassing zijn. 
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7 Bestaande projecten 

7. 1 Malmo Hus in AI mere [DEB07] [HOU07] 

Dit U-vormig woongebouw van 5 lagen is in hout uitgevoerd vooral vanwege het milieuaspect, bouw
snelheid en de architectuur. De onderste laag is gemaakt van steen en beton in verband met brand
gevaar (vuurtj e stoken). Om de woningen veel flexibiliteit te geven zijn ze ruim opgezet 7,5 x 7,5m 
en 7,5 x 9m op de bovenste verdieping. 

7o1o1 Vloeren 
Voor de vloeren is gekozen voor een Kerto ribbenvloer dit was 30 tot 40 procent goedkoper dan een 
vloer van Lenotec bij een overspanning van 7,5m. Om te voldoen aan de geluidsisolatie en brand
wering is aan de bovenkant een houtvezelplaat gekomen van 1 Omm dik en daar weer op twee lagen 
gipsvezelplaten van 1 Omm dik. Aan de onderkant zit een gipsvezelplaat van 15mm dik om dezelfde 
reden. Tussen de ribben zit 160mm minerale wol. De totale dikte van de vloer is 460mm. 

7 o 1o 2 Constructie 
De wanden bestaan uit massieve panelen van Lenotec (CLT) , omdat bij de houtskeletbouw methode 
er teveel en te zware stijlen zouden moeten worden toegepast. Voor de brandwering is gekozen om 
aan de binnen en buitenzijde 15mm gipsplaten toe te passen, dit was goedkoper dan de wanddikte 
te vergroten met 20mm. 

7 0 1o 3 Stabiliteit 
Om dure en ingewikkelde verbindingen uit te sparen is de stabiliteit lokaal geregeld. Aile krachten 
worden zo snel mogelijk naar de fundering afgeleid . Er is per waning gebruik gemaakt van twee 
Lenotec dwarswanden van 81mm dik die tussen de vloeren doorsteken. Op die manier worden de 
vloeren niet extra belast. De liftkoker en het trappenhuis hebben geen stabiliteitsfunctie en worden 
ook uitgevoerd in Lenotec panelen van 115mm dik. 

7 o 1o4 Geluid 
Er is voor de platformmethode gekozen vanwege de geluidsisolatie. Zou de vloer er tussen worden 
gehangen dan konden de wanden niet worden ontkoppeld en had men problemen met de contact
geluidsisolatie. Ook zou dit duurder zijn geweest door de vele extra verbindingsmiddelen die dan 
nodig zijn. 
Om te voldoen aan de geluidsisolatie tussen de woningen, is bij de woningscheidende wanden gekozen 
voor twee bladen van 115mm met een luchtspouw ertussen en 40mm minerale wol. 
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7.2 Brede school in Amsterdam-Osdorp [HOUOS] [GR006] 

Deze school bestaat uit verschillende blokken waarvan het blok van vier lagen hoog de belangrijkste 
is voor mij. Bij een vergelijking met beton en staal kwam hout als beste uit de bus door het lage 
gewicht, de brandveiligheid, de snelle bouwtijd en milieubelasting. Door de lichte houtconstructie 
hoefde de fundering maar half zo zwaar te worden uitgevoerd en de leidingen zijn simpel weg te 
werken. 

7. 2. 1 Vloeren 
De vloer is een Kerto ribbenvloer die bijzonder is opgelegd. Hij ligt namelijk alleen op de bovenplaat, 
daar hangt de rest van de vloer aan. De ribben eindigen bij een kopbalk haaks op de ribben. En deze 
kopbalk hangt aan de bovenplaat doormiddel van een schroefverbinding. De bovenplaat ligt op een 
ligger en voert zo de krachten af. Hierdoor wordt veel hoogte bespaard en ontstaat er geen druk
kracht haaks op de vezels, het probleem bij de platformmethode. Door hierop een laag houtvezel
platen van 1 Omm te leggen met daarop 2x 1 Omm gipsvezelplaten voldoet de vloer aan alle gestelde 
eisen in de norm voor woningscheidende vloeren. 

7. 2. 2 Constructie 
Om zoveel mogelijk flexibiliteit in het gebouw te krijgen is gekozen voor een ligger-kolomstructuur 
met een stramienmaat van 6,8 x 6,8m. De kolommen lopen door en de liggers zijn scharnierend 
bevestigd. Door de verbindingen in het hout te stoppen, hebben ze voldoende brandwering. 

7. 2. 3 Stabiliteit 
Staten schoren houden het gebouw stabiel. Die zijn kleiner dan houten schoren en rotatie stijve 
verbindingen zouden niet voldoen. 

- Figuur 7.2.2: Aanslulting vloer met lfgger 
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7.3 Huis De Wiers in Vreeswijk [VIS07] 

Op de plek waar ooit een oud landhuis heeft gestaan is een nieuw multifunctioneel gebouw gemaakt 
met de uitstraling van het oude landhuis. In de nog bestaande kelder is een restaurant gemaakt 
met daarboven kantoren en een woning. De totale opbouw is 5 lagen hoog, gemaakt met een ligger
kolomstructuur. Vanwege de staat van de bestaande fundering moest er een lichte opbouw komen. 
Staal was niet geschikt door de uitstraling ervan, dus is er gekozen voor hout. 

7.3.1 Vloeren 
Voor de vloer is er gekozen voor een traditionele balklaag. Naderhand is een zwevende dekvloer 
toegepast van beton en een verlaagd plafond. 

7.3.2 Constructie 
Er is gekozen voor een ligger-kolomstructuur met rotatie stijve verbindingen, vanwege de maximale 
flexibiliteit van het systeem. Windverbanden zouden in de weg zitten. De rotatie stijve verbindingen 
zijn in de dwarsrichting gemaakt met korbelen. In de langsrichting zijn de rotatie stijve verbindingen 
gemaakt met in de wand weggewerkte uitwendige staalplaten, zie figuur 7.3.4. In totaal zijn 
er vijf spanten toegepast van twee beuken. Om aan de brandwering te voldoen zijn alle delen 
overgedimensioneerd. 

Figuur 7.3. 1: Huis de Wiers Figuur 7.3.2: Doorsnede Figuur 7.3.3: De korbelen 

Figuur 7.3.4: Zicht op de verbindingen 
Bron: www.hekospanten.nl 

Figuur 7.3.5: De kapconstructie 
Bron: www.hekospanten.nl 
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7.4 Waning Pieter Weijnen in Amsterdam-IJburg [WINO?] [HMO?] 

Deze woning is geheel opgetrokken uit massieve panelen. Dit om ervan te leren water mogelijk is 
met hout, de energiezuinigheid en de sfeer die hout geeft. Het is een smal hoog huis; de beukmaat 
is 6m, 11m lang en 13,2m hoog. 

7 .4. 1 Vloeren 
De vloeren zijn van Lentec, 169mm dik, de overspanning is ongeveer 6m. Daarop zit een zandcement 
dekvloer met vloerverwarming erin. Er is geen verlaagd plafond toegepast om de leidingen weg te 
werken. Er is voor gekozen om zo weinig mogelijk leidingen toe te passen. En als er dan toch leidin
gen nodig waren dan zitten ze in sparingen in de wand. Omdat er grote trapgaten zitten in de vloeren 
zijn er stalen liggers nodig, welke zijn verwerkt in de vloer, zodat ze niet zichtbaar zijn. Die grote 
trapgaten zorgen er ook voor dat de overspanningsrichting van de vloer daar veranderd. In plaats van 
buitenmuur naar buitenmuur loopt de vloer daar van stalen ligger naar stalen ligger. 

7 .4. 2 Constructie 
De wanden zijn ook van Lenotec en 196mm dik en lopen niet door, de platformmethode is toegepast. 
Alle Lenotec panelen zijn onderling aan elkaar gekoppeld met LVL-stroken van 20mm dik. Om aan de 
brandwering te voldoen is er overgedimensioneerd. 

7 .4. 3 Stabiliteit 
De onderste bouwlaag is twee verdiepingen hoog en om die stabiel te krijgen zijn houten schoren 
toegepast. Die nemen zowel druk- als trekkrachten op. Bij de onderste twee verdiepingen zijn er 
te weinig dwarswanden om te zorgen voor de stabiliteit. Op de verdiepingen er boven zijn er wel 
voldoende dwarswanden om de stabiliteit te verzorgen. 

Figuur 7.4. 1: Waning Pieter Weijnen 
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Figuur 7.4.2: Het interieur 
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7.5 Cultuurhuis De Kamers in Amersfoort [DEBOSJ [VRI07] 

Bij dit cultuurhuis is gekozen voor hout vanwege de kosten. Door het toepassen van de juiste ele
menten is de ruwbouw ook meteen de afbouw, wat veel kosten bespaart en een kortere bouwtijd 
oplevert. 

7.5.1 Vloeren 
Door de grote overspanningen van 7 tot 9m van de vloeren, waren Lenotec elementen niet zinvol. Ze 
worden inefficient door het grote gewicht, wat voortkomt uit de grote benodigde dikte. Daarom zijn 
houten kanaalplaten gebruikt van Lignatur. Tevens kunnen in de onderkant gaten worden gemaakt, 
zodat het geluid rechtstreeks naar de isolatie in de kanalen kan, wat de akoestiek verbetert. Omdat 
de onderkant in het zicht blijft zijn alte leidingen weg gewerkt in de zwevende dekvloer, die tevens 
nodig was voor de geluidsisolatie. 

7.5.2 Constructie 
De wanden zijn gemaakt van Lenotec in industriekwaliteit om de prijs te drukken en zijn ze niet 
afgewerkt. Alteen de wanden in de foyer zijn van kalkzandsteen, vooral vanwege de brandveiligheid. 
Houten elementen daar zouden dan te dik worden en brandwerende bekleding te duur. 
Doordat de vloerelementen tussen de wanden liggen zijn ze geen onderdeel van de hoofddraag
constructie en hoeven ze geen 90min brandwerend te zijn, maar 60min. Alteen de dakvloer ligt op 
de wanden, dit is immers simpeler te maken. 

7. 5. 3 Stabiliteit 
De stabiliteit wordt gehaald uit de Lenotec wanden. Om de vloer als schijf te laten werken zijn er 
staten windverbanden op de vloer aangebracht. De Lignature vloer alteen bleek hier niet stijf genoeg 
te zijn. 

Platregrond began• grond. 
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Figuur 7.5.2: De toneelkamer 

Figuur 7.5.3: Plattegrond 
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7.6 Woongebouw van zeven lagen in Berlijn [FRIOB] 

Ook hier is weer voor hout gekozen om zijn milieuvriendetijkheid. Wat voorat een probteem was bij 
dit gebouw zijn de hoge eisen ten opzichte van de brandveiligheid. Twee architectenbureaus wezen 
het project af, omdat ze dachten dat het nooit haatbaar zou zijn met de huidige brandveiligheids
eisen. Een derde architectenbureau, gespecialiseerd in houtbouw, dacht daar anders over en ging de 
uitdaging aan. 

7. 6. 1 Vloeren 
Om de vtoer 90min brandwerend te krijgen is er een hout-betonvtoer toegepast. Omdat de opdracht
gever een houten vtoer wilde zien ats ptafond is hiervoor gekozen in ptaats van een geheet betonnen 
vtoer. Het hout en beton werken wet samen (doormiddet van inkepingen en grote houtschroeven), 
maar over at waar veet krachten komen is het hout weggetaten en overgestapt op een geheet betonnen 
constructie. 

7. 6. 2 Constructie 
Het gebouw is 7 tagen hoog en heeft een ligger-kotomstructuur. Waarbij de stabiliteit is verkregen 
door staten windverbanden. De kotommen en tiggers bestaan uit massieve getamineerde batken, 
wetke worden verbonden met gehete staten verbindingen. Oat is gedaan vanwege de maatvastheid, 
voorkoming van krimp bij de verbinding, voorkoming van betasting toodrecht op de vezet en om de 
bouwsnetheid te vergroten. Tevens hoeven de kotommen hierdoor niet door te topen, maar zijn ze 
verdiepingshoog. Dit is makkelijker voor het transport door de binnenstad van Berlijn. 
Het trappenhuis en de tichtschacht zijn geheet gescheiden van de rest van het gebouw en uitgevoerd 
in beton, dit was een eis van de brandweer. Hierdoor is er een scheiding ontstaan tussen het gebouw 
en het trappenhuis. 

Figuur 7.6.1 : Het woonhuis in Berlijn 
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Figuur 7.6.2: Verbinding staalplaat met hout 

Figuur 7.6.3: De geheel staten verbinding 
a: Knoop met aileen houten 

element en 
b: Knoop met een betonbalk 



8 Conclusies van de literatuurstudie 

8. 1 Algemeen 
Bij houten gebouwen wordt de hoogte beperkt door de horizontale stijfheid. Een houten gebouw 
heeft een lagere buig- en afschuifstijfheid dan stalen of betonnen gebouwen. Daardoor is de wind
belasting nog belangrijker voor de maximale hoogte van het gebouw. Waarbij er ook rekening moet 
worden gehouden met de dynamische invloed van de windbelasting. Welke in bij Hubert Kuijpers 
zorgde voor een vergroting van de horizontale vervorming van 1,6 keer. 
De maximale horizontale vervorming daarbij wordt strenger aangehouden dan de Nederlandse norm 
en Eurocode voorstelt. Een maximale horizontale vervorming mag per verdieping niet meer dan 
h/500 bedragen, anders ontstaan er scheuren in de afwerking. Terwijl volgens de normen h/300 
voldoende zou zijn. 

Belasting loodrecht op de vezel moet worden verkomen. De sterkte en stijfheid is 10 tot 20 keer zo 
laag als evenwijdig aan de vezel. Dit kan het makkelijkste vermeden worden door de constructie niet 
te stapelen, dus geen platformmethode toepassen. Ook werkt het hout het meeste loodrecht op de 
vezel, wat weer een extra reden is om de constructie niet te stapelen. 

Een hoog vochtgehalte in het hout moet worden vermeden. De sterkte, stijfheid en duurzaamheid 
van hout neemt af als het vochtgehalte toeneemt. Krimp is ook een verschijnsel wat te maken heeft 
met het vochtgehalte. Als het vochtgehalte daalt krimpt het hout, vooral loodrecht op de vezel. 
Tijdens de bouwfase is het vochtgehalte ongeveer 20%, tijdens de gebruiksfase ongeveer 12%. De 
krimp die daardoor ontstaat is vaak op te vangen door goede detaillering en/of het toepassen van 
beter gedroogd hout. 

Aandachtspunten bij houten vloeren zijn de trillingen die ontstaan door lopen en de geluidsisolatie. 
De meeste nieuwe vloersystemen ontlopen elkaar niet veel qua prestaties, waardoor de keuze 
voornamelijk wordt bepaald door de projectafhankelijke factoren, zoals overspanningslengte. Alle 
vloersystemen dragen in twee richtingen, maar door ze vierzijdig op te leggen ontstaat er op een 
simpele manier een tweede draagweg. 

Verbindingen zijn belangrijk bij houten gebouwen. Over het algemeen gelden ze als de zwakke 
plekken van de constructie. En zijn mede bepalend voor de totale stijfheid van het gebouw, vanwege 
de speling die vaak optreed bij traditionele verbindingsmiddelen. 

8.2 Bouwmethoden 

8.2.1 Houtskeletbouw: 
Met houtskeletbouw (platformmethode) is het moeilijk om boven de zes lagen hoog te bouwen. Dit 
komt door de belastingen loodrecht op de vezel bij de vloeropleggingen en kopregels in de wanden. 
Wat ook vaak een probleem is, is de krimp van de vloeren, vanwege de gestapelde constructie. Dit 
zorgt voor veel verticale verkorting. De standaard verbindingsmiddelen voldoen ook niet meer als er 
met houtskeletbouw de hoogte in wordt gegaan. Het toepassen van hold-downs is dan noodzakelijk 
om de belasting uit de wanden af te voeren naar de fundering. 
Houtskeletbouw is dus niet geschikt voor mijn afstudeerproject. 

8. 2. 2 Hout massiefbouw: 
Hiermee is waarschijnlijk een gebouw te maken 10 a 12 lagen hoog. Het principe lijkt veel op dat 
van houtskeletbouw, maar in plaats van samengestelde wanden zijn er nu massief houten wanden 
van kruislings verlijmt hout (CLT). Hierdoor zijn de wanden sterker en stijver dan die van de hout
skeletbouw. Ook hier wordt veel gewerkt met de platformmethode. Alleen is de belasting loodrecht 
op de vezel hier niet zo'n groot probleem. De krachten worden beter verdeeld, waardoor een deel 
van de piekspanningen wordt voorkomen. Zeker bij deze bouwmethode zijn de verbindingen de 
zwakke plekken. Dus goede detaillering is een vereiste en men zal ook hier niet kunnen ontkomen 
aan het gebruik van hold-downs. 
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8. 2. 3 Ligger-kolomsysteem: 
Uit de afstudeerverslagen blijkt dat met een ligger-kolomsysteem 10 tot 12 lagen te halen zijn. 
Alleen dan wel met een geschoord raamwerk. Met een ongeschoord raamwerk is niet veel hoger te 
bouwen dan 5 lagen. Dit komt vooral door de te lage stijfheid van het systeem en omdat de ver
bindingen de momenten niet meer af kunnen. Andere voordelen van een geschoord raamwerk zijn: 
betere krachtsafdracht, efficienter materiaalgebruik en simpelere verbindingen. De schoren kunnen 
het beste worden gemaakt van staal in plaats van hout, doordat ze kleiner zijn qua afmeting, na te 
stellen en met een goede detaillering leveren ze minder secundaire momenten in de kolommen. Een 
andere mogelijkheid is gebruik maken van infillframes gemaakt van CLT. 
Met deze bouwmethode is het probleem van hout wat loodrecht op de vezel wordt belast geheel 
weg te werken. En ook heeft een ligger-kolomsysteem meer vrijheid qua indeelbaarheid en qua 
systeemopzet. Maar het is wel gevoelig voor het dynamische gedrag van de windbelasting, meer dan 
de andere bouwmethoden. 

8.3 Brandwerendheid 
De houten constructie dient brandwerend te zijn en in het gebouw dienen brand- en rookcomparti
menten te zitten, om te voorkomen dat de brand zich gaat verspreiden. Die brandwerendheid is te 
halen door het hout te omkleden, te overdimensioneren, of door de brand snel te bestrijden met 
automatische systemen. Het hout omkleden met niet brandbare bekleding zorgt ervoor dat de brand 
minder hevig brand en er zonder veel gevolgen een totale uitbranding kan plaats vinden. Door het 
hout te overdimensioneren is een volledige uitbranding niet mogelijk zonder veel schade en kans 
op brandoverslag. Automatische systemen zorgen ervoor dat de brand snel wordt gedetecteerd en 
bestreden. Uit praktijktesten blijkt dit goed en snel te werken, zonder dat er veel brandschade 
ontstaat, of dat er kans is op brandoverslag. 
Brand- en rookcompartimenten maken is goed te doen. De vereiste 60 minuten brandwering van een 
brandcompartiment is goed te halen met standaard wandsystemen. Ook de rookcompartimenten zijn 
met standaard wandsystemen goed te maken. 
Een ander belangrijk punt van de brandveiligheid van een gebouw is het vluchten. Door een tweede 
vluchtweg te maken kunnen de mensen in het gebouw altijd vluchten mocht een vluchtweg geblok
keerd zijn. Branddetectiesystemen zorgen ervoor dat de mensen in het gebouw tijdig worden gewaar
schuwd dater een brand is en zodoende op tijd kunnen vluchten. 

8.4 Geluid 
Geluidsisolatie is onder te verdelen in twee soorten: luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie. 
Bij gebouwen met een stalen of betonnen constructie worden de isolatieproblemen opgelost met 
massa. Dit is de beste isolator voor geluid, alleen is die niet aanwezig in een houten gebouw. Daarom 
zullen er gelaagde constructies moeten worden gebruikt met grote spouwen ertussen om aan de 
eisen te kunnen voldoen. Hier geldt dat de wanden met standaard systemen meestal wel voldoen. 
Echter zijn de vloeren de beperkende factor. Aan de eis voor de luchtgeluidsisolatie is vaak nog 
wel te voldoen, maar de contactgeluidsisolatie is vaak een probleem. Zelfs met een grote gelaagde 
constructie voldoen de vloeren vaak nog maar net aan de eis. De standaard oplossing bij de vloeren 
om aan de eisen te voldoen is een zwevende dekvloer toepassen en een verlaagd plafond met grote 
luchtspouw. 
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