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Vandik
hout bouwt
men torens
Bouwen met duurzaam hout is hot.
Het is lichter, sneller en schoner te
verwerken dan beton. En je kunt er
nu ook de hoogte mee in.

Arend Clahsen

D U U R Z A A M H E I D Inde architectuur enprojectontwikkeling is eenwedloopgaande.Overal
wordenplannengemaakt voor steedshogerehoutenwoon- enkantoor-
torens. Vorig jaar verrezen inWenenenhetNoorseMjøsa complexen van
ruim tachtigmeter hoog. Er zitten zelfs torens vanhonderdenmeters in
depijplijn.

OokSiliconValley heeft eenoogje ophout. ‘Technologiebedrijf’ Ka-
terra afficheert zichmethoutbouwals de aanstaandedisruptor vande
bouwsector enheeft de Japanse investeerder SoftBankaan zichweten te
binden.Kortom:hout is hot. Eenmodegril of de voorbode vaneen funda-
mentele verandering indebouwsector?

Experts noemenverscheidene redenen voordeplotseling toegeno-
menaandacht voorhout. Teneerstewordtmethouthet broeikasgasCO2
langdurig opgeslagen, terwijl deproductie vanbeton juist veelCO2-uit-
stoot veroorzaakt. Ten tweedekunnenbij houtbouwgrotere enmeer
afgewerktemodules inde fabriekwordengeproduceerd enopdebouw-
plaatswordengemonteerd.Het is lichter, sneller en schoner te verwer-
kendanbeton. Jehoeft niet tewachtenophet storten enuitharden. En
tot slot kun jemetdehuidige generatie houtproductenprobleemloosde
hoogte in gaan.

‘Constructief is er geen redenwaarom jemethoutniet hoger kanbou-
wendandehuidige circa 70meter’, steltNielsCastelein van ingenieurs-
bureauSweco.Hij is ervanovertuigddathoutbouwaande vooravond
staat van eengroeispurt. ‘Deontwikkeling vande techniek en standaar-
dendie staal engewapendbeton sinds 1900hebbenmeegemaakt,moet
bij houtbouwnogplaatsvinden. Er is nog zoveelmeermogelijk dannual
gebeurt.’

Castelein is net teruguit Finland.De constructeur—zijnmaster-
scriptie, uit 2018, gaat over de verrassend sterkeoudehoutverbindingen
inFriese schuren—werkt daarnuaaneenbetonnenhoogbouwproject.
Maar oude liefde roest niet: ‘Ikhebhet regelmatig over houtmetde col-
lega’s daar. Er is veel kennis. InFinlandwordt veelmethout gebouwd.
Dat gaat omwoningen, scholen enkantoren,maar sindskortwordende
grenzenook verlegdbij hoogbouw.’

WEDLOOP
Zowerkte Sweco inNoorwegenmeeaandebouwvandeachttien verdie-
pingen tellendeMjøstårnet-toren: 85,5meter hoog.Die topwordt aan-
getikt dankzij een immensepergola ophet dak.Dezewerdophet laatste
momentnog iets verhoogd,waardoorMjøstårnetnet iets bovenhet vorig
jaar opgeleverdehoutenHoHo-complex inWenenuitsteekt.Noorwegen
heeft zohet hoogstehoutengebouw terwereld. Voor evendan,want er
zijnplannen voornoghoger. InTokio enLonden zijn zelfs studies ge-
weest naarhouten torens vanmeerdandriehonderdmeter.

Ook inNederlandgaat het steeds verderde lucht in. In 2016werd in
Amsterdam-Noordhet dertigmeter hogePatch22het hoogstehouten
gebouwvanNederland.Maar aande andere kant vandehoofdstad ver-
rijst bij deAmstel dewoontorenHaut—naarhet Fransehaute enhout.
Het gebouwwordtmet 73meter ruim tweekeer zohoog. InRotterdam
gaat Provast het 140meterhogeTreeHouseontwikkelen. InEindhoven
komener twee torens aan: TheDutchMountains I en II, respectievelijk
150meter en110meterhoog.

Architect enontwikkelaarTomFrantzenbeet inNederlandhet spits af
toenhij in 2009 inBuiksloterham, inAmsterdam-Noord, de locatie voor
Patch22wist te verwerven.Hetwasophethoogtepunt vandefinanciële
crisis.De gemeente koos ervoor omdeplekopduurzaamheidscriteria
te gunnenenniet opprijs.Het bleek voor Frantzenen zijn compagnon,
bouwmanagerClausOussoren, eenbuitenkans. Andere ontwikkelaars
hadden zorgenaanhunhoofd. Endepartijendiewelmeededen, durf-
denniet zo ver te gaanals Frantzen.

‘Het opmerkelijke is datwedepunten scoordenmetde energiezuinige
installaties’, zegt Frantzen. Indehelebeoordelingwerdhet gebruik van
hout als bouwmateriaal volgensde architect nietmeegenomen. ‘Eigen-
lijk is dat gek,want over tien jaar zijndie installaties verouderd enniet zo
duurzaammeer.Houtwel. Als hout inplaats vanbetonwordt gebruikt,
voorkomtdatCO2-uitstoot. Enals het gebouwnietmeernodig is, kanhet
gedemonteerdwordenen zijndeonderdelenopnieuw te gebruiken.Bij

I
beton is dat inde regel niet het geval, dan
wordthetmateriaal gesloopt enals puin
afgevoerd.’

Dat hij er geenpunten voor kreeg,
weerhieldFrantzenerniet vanomzo veel
mogelijkhout te gebruikenbij Patch22.
Eerderhadhij al kleinereprojectenont-
wikkeldmaarmetdit grotereproject
wildehij aantonendat bij een complex
metmeerdere verdiepingendedraag-
constructie probleemloosuit eenhouten
constructie kanbestaan.

Welmoesten er doorde crisis vanwe-
gedekosten enige concessiesworden
gedaan.Degeheledragende constructie
uitvoeren inhoutwas volgensFrantzen
circa 50%duurder geweest dan inbeton.
Opde totale bouwkostenhaddat tot 10%
tot 15%extra kostengeleid.Uiteindelijk
zijndekern endelen vande vloeren in
betonuitgevoerd,maar zijnde verdere
dragende elementen—zoals dekolom-
menendedraagbalken—endegevelpa-
nelen vanhout.

Groots bouwenmethout is overigens
zooudals deBijbel. KoningSalomon
bouwdedertien jaar aan zijnpaleis en
liet het huisWoud vandeLibanonbou-
wenmet ‘vier rijen zuilen van cederhout,
waarop cederhoutenbalken rusten’ (Ko-
ningen1, hoofdstuk7).Maar voormo-
dernehoogbouwwerdhout tot voor kort
nooit toegepast.Dewolkenkrabbers van
de20ste ende21ste eeuwzijn van staal
enbeton.

Dathoogbouwnuwelmogelijk is, is
te dankenaandenieuwehoutproducten
diede afgelopendecennia zijn ontwik-
keld.Dikkebalkenbestaandeuit dunne
laagjes verlijmdhout en zogenoemdCLT
(cross laminated timber, kruislaagshout)
voorwandenen vloerenkomenqua
sterkte en stijfheid indebuurt vanbe-
ton. Endoorhet verlijmenenkruislings
leggen vanhetnaaldbomenhout,wordt
het ‘werken’—het krimpenenuitzetten
—tothetminimumbeperkt.

Denieuwigheidmaaktwel dat elk
nieuwplan eenpilotproject iswaarbij
nieuwekennis opgebouwdwordt. Voor
bouwer J.P. vanEesteren (eenbedrijf van
TBIHoldings)wasdat juist een reden
ommee tedoenbijHaut, toenontwik-
kelaar Lingotto, ingenieursbureauArup
enarchitectenbureauTeamVArchitec-
tuurdaaromvroegen. ‘Deelnemengeeft
ons een voorsprongopanderenenwe
gelovenookecht inbouwenmethout’,
zegt directeurMarcoPeppel van J.P. van
Eesteren. Vorig jaar leverdedebouwer
het inhoutuitgevoerdenieuwekantoor
vanTriodosBank inDriebergen-Rijsen-
burgop.

DeMjøstårnet-toren in Noorwegen ismet 85,5
meter het hoogste houten gebouw ter wereld,
mede dankzij de pergola op het dak.

In Amsterdam verrijst bij de Amstel dewoon-
toren Haut. Het gebouwwordt 73meter hoog
en heeft een betonnen kern.
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IndebouwputaandeAmstelwordtnu
de laatstehandaandebetonnenkelder
gelegd.Daarnagaateenbetonnenkern
met liftschachtdehoogte inenvanafapril
wordterbegonnenmetdemontagevan
dehoutendraagconstructieendeverdie-
pingen.Datgaatsnel.Alleswordtvanaf
februari tot indekleinstedetails voorge-
produceerd.Elkeuitsparing,bijvoorbeeld
vooreenlampinhetplafond,zitdirectop
de juisteplek. ‘Webouweneenverdieping
perweek. Ineenhalfjaarbereikenwehet
hoogstepunt’, aldusJeroenDunnebacke,
projectmanagervandebouwer.

Bij iedere verdiepingwordennaeen
weekdegeveldelengeplaatst zodathet
hout zokortmogelijk blootstaat aan
weersinvloeden.Wanthoutmag sterk
zijn, er zijnwel eenaantal eigenschap-
penwaar rekeningmeegehoudenmoet
worden.Dunnebacke: ‘Dedetails zijn
heel andersdanbij regulierewoning-
bouw.Aanallerlei normenmoetworden
voldaan, denkaanbrandoverslag enaan
geluid.Het vraagt veel uitzoekwerk en
het vinden vanoplossingen.Wemaken
ietswatnognooit gemaakt is. Bij andere
hoogbouw inhoutwas er ruimte voor
bedrijven enhotels.Dit is de eerste to-
rendie volledig opwonen is gericht.Dat
brengt andere eisenmet zichmee.’

BijHautheeft dat tot eenaantal op-
lossingengeleid.Omdathouten con-
structiesminder stijf zijndanbetonnen
constructies op vergelijkbarehoogte,
is bijHaut gekozen voor eenbetonnen
kern.Mededoordie extra stevigheidkon

degevel bekleedwordenmet vrijwel vol-
ledig glazengevelpanelen, diehet pand
straks zijn transparanteuiterlijk geven
en zorgen voor eenflinkehoeveelheid
daglicht inde appartementen.

INFORMATIEBRON
Swecoheeft bij het relatief ranke
Mjøstårnet ookmanierengevondenom
bewegingopdebovenste verdieping te
beperken, legt BusinessAreaDirector
LasseRajala uit.

BijMjøstårnetwasdat eenextra uitda-
ging.De constructie is rank enalle dra-
gendedelen zijn vanhout, zelfs de lift-
schacht. Zonder verdere aanpassingen
haddat debovenste verdiepingen—met
appartementen—gevoelig voor zware
windkunnenmaken.Dat zouminder
comfort betekenenen in sommigegeval-
lenmisselijkheidkunnen veroorzaken.
Nu zijnde zevenbovenste verdiepings-
vloeren volledig inbetonuitgevoerd, zo-
dat de top zwaarder is en stabieler naar
benedendrukt enhet voorbewoners on-
der allewindomstandighedencomfor-
tabel blijft. Rajala: ‘Met sensorenwordt
het gedrag vanhet pandgevolgd enana-
lyserenwehet effect van sterkewind. Als
bron van informatieheeftMjøstårnet op
ditmoment geengelijke.’

Hoewelhoutenhoogbouwrelatief
nieuw is, isbouwenmethout gesneden
koekvoordeFin.Ofbeter gezegdvoor
alleFinnen. ‘VanhetFinse landopper-
vlakte is 86%bebost.Hout is eennatuur-
lijkbouwmateriaal voorons’, stelt de
Sweco-directeur. ‘Eengezinswoningen
inFinlandzijn in90%vandegevallenge-
bouwdvanhout. Jongehuishoudens stel-

lenhunpakket inclusief keukensamen
enbestellenhetbij de fabriek.Naafleve-
ring staathethuis inenkeledagen.’

Overhet hippeKaterrahaalt hij zijn
schouders op. ‘Ze gebruikenprefabme-
thodesdiebij ons al decennia gemeen-
goed zijn.Maarhet is goed voordenaam
vanhoutbouwdat ze er zijn.’

Maarhet brandgevaar dan?Datwordt
schromelijk overdreven, stelt Frantzen,
diebinnenkort pal naast Patch22 zijn
tweedegrotehoutproject zal opleve-
ren. ‘Het is de grote clichévraag. Enhet
mooie is dat die zich zo laatweerleggen.
Hout verkoolt bij eenbrandendehouts-
kool aandebuitenkant zorgt dan voor
eennatuurlijkebrandwerende laag.’
Omdaar gebruik van temakenheeft hij
dedragendekolommen inPatch22 vijf-
tig centimeter dik gemaakt, terwijl de
dragende constructiemaardertig centi-
meter vereist. Aanelke zijde zit dus een
stevigebuffer. Ruimvoldoendeomaan
de eis te voldoendat de constructie twee
uurbrandmoet kunnendoorstaan.

Dunnebackeheeft bij een laborato-
riumproef inWenen zelf gezienhoe
het hout eenbrandtest in eenoven
doorstondenhoedehoutskoollaaghet
binnenstehout beschermde.Haut is
daarnaast voorzien van sprinklers om
brandgevaar verder te reduceren.Niels
Castelein vanSwecowijst er ten slotte
opdat veilige bekendematerialenook
zohungevoelighedenhebben: ‘Staal
wordt bij 600 gradenook spaghetti en zal
bezwijken. Voor gewapendbetongeldt
dat de toplaag eraf kan spatten endat
het stalen vlechtwerkdaarna aandehitte
bloot komt te staan.Dusdaarwordt in
een veilig ontwerpookopgeanticipeerd.’

Hoewel houtbouwnogmaar een
fractie vande totale bouwproductie uit-
maakt, zal dit aandeel spoedig toene-
men, zo is de verwachting. Swecoheeft al
bij diverse aanbestedingengemerkt dat
bijvoorbeeld gemeenten eengebruiks-
pandduurzaamencirculair inhout uit-
gevoerdwillen zien. Peppelweet dat er
nog enkelehoutenhoogbouwprojecten
in voorbereiding zijn.Degrote klapper
zou volgensFrantzen zijn als er eenCO2-
taks komtopde cement- enbetonindus-
trie. ‘De gevestigdepartijen zullen zich
verzetten,maar zo’nmaatregel zou een
prijs plakkenaandemilieubelasting van
betonenhet kostenverschilmetduur-
zaamgeteeldhout verkleinen.’

Arend Clahsen is redacteur van het FD.

MET EXTRA DIKKE
DRAGENDE
CONSTRUCTIES
WORDT RUIM
VOLDAAN AAN DE
EIS OM TWEE UUR
BRAND TE KUNNEN
DOORSTAAN

Bouwenmet hout is zo oud
als de Bijbel, maar dat nu
ook hoogbouwmogelijk
is, is te danken aan nieuwe
houtproducten. Die zijn
sterker en stijver, en ‘werken’
nauwelijks.

Onder: de constructie van het
Brock Commons Tallwood
House van de University of
British Columbia.
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