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‘because the way we build is in our nature’



‘bouwen met natuurlijke materialen zit in onze natuur…’



‘…maar wat is een natuurlijke vorm van bouwen?’



‘…en hoe past natuurlijk bouwen binnen de toekomstvisie?’



DESIGN | ENGINEERING | PRODUCTS

MSc.  Ard-Jan Lootens – architect  10 jaar Powerhouse Company, Rotterdam

MSc. Bas Boellaard – constructief ontwerper  6 jaar Martinsons Byggsystem, Skellefteå

Opgericht: 2014

Vestiging: Utrecht

Projecten: Nederland en België, waarnaast engineering voor projecten in Zweden

Type projecten: Woonhuizen, scholen, kantoren, appartementengebouwen en meer

Wij zien onszelf als ‘ontwerpende constructeurs’



Houtskeletbouw vs auto-industrie

1900 1980
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Houtskeletbouw evolutie

Sinds jaren ’90 prefabricatie HSB elementen



Introductie Cross Laminated Timber

Afmetingen: 3 x 16 meter

Dikte: 60 – 300 mm

CNC

Begin jaren 2000
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Woningen

Osprey Nest, Strängnäs
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Scholen

Open Academy, Norwich UK
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Kantoren

Kantooropbouw, Umeå





Uitbreiding basisschool ‘De Wissel’

Locatie: Utrecht |  Opdrachtgever: GPO-WN | Architect: Sineth

Focuspunt: snel bouwen – uitbreiding binnen bouwvak gereed



Some Solid Timber projects…

montage van het houten casco in 3 dagen



casco is afbouw



een natuurlijke omgeving staat centraal





Projectontwikkeling – 9 herenhuizen ‘Hieronymuserf ’

Locatie: Utrecht |  Opdrachtgever: Edwin Oostmeijer | Architect: Studio Plus Architecten

Focuspunt: flexibel bouwen – indeling na 10 - 15 jaar volledig veranderen



monumentale uitstraling – voorzien van een volledig houten casco





installaties dienen compleet

bereikbaar/vervangbaar te zijn



bouwen met (massief) hout als basis

voor toekomstbestendige woningen









Kantoren – hoofdkantoor GroenHolland

Locatie: Amsterdam |  Opdrachtgever: GroenHolland | Architect: Studio FlorisvanderKleij

Focuspunt: remontabel bouwen – casco na 5 jaar te demonteren en her te gebruiken



montage in 4 dagen
team: 3 man + kraan

aantal elementen: 80 stuks

aantal schroeven: ca. 3900 stuks

aantal bomen: ca. 200 stuks

aangroeitijd: ca. 16 seconden



remontabele uitvoering van knopen







The Carbon Cycle
Bomen nemen de meeste CO2 op tijdens het 25e -
70e levensjaren. Een actief bosbeleid van kap en
herplanting is daarom juist goed om de 
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen.

In landen waar een actief bosbeleid gedlt, zoals bv. 
Zweden, worden voor elke boom die wordt gekapt
2 a 3 bomen teruggeplant.

In cijfers:

- ca. 718 kg CO2 opslag per m3 CLT

- 1 casco eengezingswoning is ca. 70 m3 CLT

- totale opslag is dan ca. 50.260 kg CO2

Hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij productie van 
electriciteit voor 1 huishouden op jaarbasis:

- ca. 600 kg CO2

Dat betekend dat voor ca. 83 jaar aan vrijgekomen
CO2 voor het gebruik aan elektra gelijk staat aan
de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen in het casco
van de woning.



Actief bosbeleid

de bossen in Zweden zijn sinds 1930 in capaciteit bijna verdubbeld

Bron: ‘Att välja trä’ – SVENSKT TRÄ



Opname van CO2 door ‘de longen van de aarde’
Bron: ‘Att välja trä’ – SVENSKT TRÄ



The Carbon Cycle

In de eerste plaats gaat het om het bewustzijn van de 
maatschappij

Informatie over producten over de gehele cyclus van 
grondstof tot eindproduct staat centraal

Pas daarna kan een bewuste keuze worden gemaakt

Bedenk dat bij de goedkoopste keuze de kans groot is dat
‘een ander’ de rekening betaald

80% van de gehele CO2 uitstoot vindt plaats tijdens de 
bouwfase. ‘Slechts’ 20% van de CO2 uitstoot tijdens de 
gebruiksfase van de daarop volgende 99 jaar



Hoogbouw in hout – geschiedenis

Arkhangelsk, Rusland – ’95 - ’07

Sutyagin house

13 verdiepingen

44 meter hoog

Gesloopt in 2007 vanwege brandgevaar



Meerlaagse houtbouw – 6 verdiepingen

Sundsvall, Zweden - 2005



Strandparken – 8 verdiepingen

Stockholm, Zweden - 2012
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Brandwerendheid

Materiaal en eisen

Verkoolde       Pyrolyse zone           Niet 

laag beïnvloedt hout

R E I

Constructieve draagkracht Integriteit Isolatie

Hout is brandbaar,

Maar heeft een voorspelbaar gedrag!



Brandwerendheid

Gedrag hout vs staal



Brandwerendheid

Berekeningen en testen

Brandtest
CLT wand 
R = 140 min

Netto-doorsnede 
na 30 / 60 / 90 min
brand

Compartimenttest
CLT constructie



TREET – 14 verdiepingen

Bergen, Noorwegen - 2015



Mjøstårnet – 18 verdiepingen

Brumunddal, Noorwegen - 2018



Kulturhus – 20 verdiepingen

Skellefteå, Zweden - 2020







Shelter Kebnekaise

Hoogste gebouw van Zweden – 2106 m 



Hout is flexibel Hout heeft een laag eigen gewicht

Hoogbouw in hout

De uitdaging



Hout is flexibel Hout heeft een laag eigen gewicht

Hoogbouw in hout

De uitdaging

Windtrillingen!



Berekening - 26 verdiepingen

Eigenfrequentie:

n1 = 0.23 Hz.

Massa

128 ton/m

Max versnelling 

amax = 0.097 m/s²
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Natural vibration u
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Hoogbouw in hout

Ontwerpen



70 Verdiepingen toren Tokyo
Ontwerpvoorstel

Hybride constructie hout/staal, 90 % hout

Bouwkosten geschat op dubbele kosten als voor traditionele beton/staal toren

Efficiënt materiaalgebruik ? → verhouding BVO / GBO



Klimaatakkoord Parijs 2020 - 2050
Ontwerpvoorstel

195 landen

Max temperatuurtoename 1,5 ⁰C

Complete afbouw van CO2 uitstoot
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Betonindustrie zorgt voor 14% van alle CO2 uitstoot op aarde

Hout slaat CO2 op, in plaats van dat het materiaal CO2 uitstoot!

Hout is een volledig circulair bouwmateriaal. Altijd voorhanden!



Klimaatakkoord Parijs 2020 - 2050
Ontwerpvoorstel

195 landen

Max temperatuurtoename 1,5 ⁰C

Complete afbouw van CO2 uitstoot

Betonindustrie zorgt voor 14% van alle CO2 uitstoot op aarde

Hout slaat CO2 op, in plaats van dat het materiaal CO2 uitstoot!

Hout is een volledig circulair bouwmateriaal. Altijd voorhanden!

Op dit moment beslaat betonbouw ca 90% van de gehele bouw

De komende jaren zal houtbouw hier verandering in brengen

Houtbouw heeft de toekomst!



’…because the way we build is in our nature!’

www.solidtimber.nl


