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Houtbouw: populair maar 
tekort aan kennis

De woningbouwproductie moet de komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw 

een grootgebruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte 

van de CO2-emissies. Bouwen met hout maakt industriële productie en CO2-reductie 

mogelijk. Op de Nederlandse (bouwtechnische) hogescholen en universiteiten wordt 

momenteel te weinig aandacht besteed aan geïndustrialiseerde houtbouw. Dit verklaart 

mede het tekort aan kennis bij relevante marktpartijen, waaronder architecten, bouw-

kostendeskundigen en constructeurs. Dit verdient (meer) aandacht. In antwoord hierop 

zijn inmiddels onder meer de Rapportage ‘Woningbouw in hout’ en de Infobladen 

Houtbouwsystemen verschenen.

Tekst Frank de Groot, met medewerking van Mariëtte Willems (Centrum Hout) en Peter Kuindersma (Ingenii Bouwinnovatie, onderdeel Nieman Groep)

Het houten woongebouw M’DAM is november 2021 opgeleverd in Monnickendam. Na zeven maanden prefabricage en bouw zijn de 42 koopappartementen en 20 sociale 

huurwoningen opgeleverd. Het woongebouw is bijna in zijn geheel opgetrokken uit CLT (Cross Laminated Timber). Alle appartementen zijn vrijwel volledig in de ‘Fabriek 

van Houten Gebouwen’ van De Groot Vroomshoop gebouwd. BMB ontwikkeling (onderdeel van VolkerWessels) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling.
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Houtbouw

Er ligt sinds 2020 een bouwopgave van 
één miljoen woningen tot 2030. Dit be-
tekent een productie van 100.000 wo-
ningen per jaar. Vorig jaar werden er 

69.000 woningen opgeleverd, dus de opgave 
wordt alleen maar groter. Er is daarbij een 
groeiende belangstelling om te bouwen in 
hout. Houtbouwsystemen die toegepast wor-
den in landen als Duitsland, Oostenrijk en 
Scandinavië wijken af van de Nederlandse 
prestatie-eisen en houtbouwmethodieken. 
Kennis en ervaring uit deze landen is leer-
zaam, echter vaak beperkt bruikbaar voor de 
Nederlandse toepassingen. Er is dus aandacht 
nodig voor houtbouw in Nederland. Het gaat 
dan om houtskeletbouw (HSB), kruislaaghout 
(CLT) of separate gevel- en dakelementen.

Certificatie

Meer dan vijftig producenten van houtskelet-
bouw, CLT, modulebouw en dak- en gevelele-
menten hebben zich 12 april 2022 achter Hout-
bouwersNL geschaard. Dit is hét keurmerk voor 
houtbouwsystemen in Nederland. KOMO-cer-
tificering legt de juistheid van de toegepaste 
materialen, prestaties van de constructie en 
het productieproces vast. Alle werkprocessen 
van de bij HoutbouwersNL aangesloten bedrij-

ven zijn vastgelegd in een systeem van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB). Dit wordt onafhanke-
lijk getoetst door SKH in Wageningen. Aanvul-
lend op de Bouwbesluiteisen worden er in 
deze KOMO-certificaten (private) eisen gesteld 
die zorgen voor goed en deugdelijk werk. Ook 
zijn alle HoutbouwersNL voor de productie van 
hun houten frame in het bezit van certificaten 
van duurzaam bosbeheer (FSC, PEFC, Keurhout 
en STIP) en voldoen daarmee aan de eisen van 
de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) 
van de Rijksoverheid.
HoutbouwersNL is een initiatief van de sectie 
Houtbouwsystemen van de Nederlandse Bran-
chevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) 
in Almere. Bouwen met HoutbouwersNL maakt 
het kwaliteitsborgingsproces voor de aanne-
mer een heel stuk makkelijker. Het geleverde 
element of bouwdeel wordt onafhankelijk ge-
toetst, waardoor de kwaliteit is geborgd en er 
een laag risicoprofiel aan wordt gehangen. Het 
kan dus eenvoudig worden afgevinkt in het 
bouwdossier. Onder de komende Wet kwali-
teitsborging voor het bouwen (Wkb) is de kwa-
liteitsborger er nauwelijks tijd aan kwijt, waar-
mee deze dus sneller en goedkoper zijn werk 
kan doen.

Typen houtbouwsystemen

Industrialisatie, robotisering, standaardise-
ring en nauwere samenwerking in de hout-
bouwketen leiden tot verhoging van de pro-
ductiecapaciteit en verlaging van faalkosten. 
Digitale informatie uit de ontwerpfase wordt 
doorgezet naar de geautomatiseerde produc-
tiestraten. De productie van prefab houten 
elementen of modules is daarom snel, nauw-
keurig en optimaal. 
Prefab projecten in hout, maar ook in bijvoor-
beeld beton, kennen wel voorafgaand aan de 
productie een ruimere voorbereidingsfase. De 
in de fabriek geproduceerde prefab elementen 
worden op de bouwplaats echter snel gemon-
teerd tot een woning, woongebouw of utili-
teitsgebouw. Het casco van een grondgebon-
den houten woning staat vaak al binnen één 
dag. De totale bouwtijd is circa de helft van de 
traditionele woningbouw. Dat biedt voordelen 
voor de opdrachtgever, huurder, corporatie 
(eerder huurinkomsten en snellere oplossing 
woningtekort) en omwonenden (minder over-
last). Bij houtbouwsystemen zijn voor de bui-
tenafwerking dezelfde afwerkopties mogelijk 
als bij draagconstructies van beton of kalk-
zandsteen.

HoutbouwersNL is hét keurmerk voor houtbouwsyste-

men in Nederland. Bedrijven die dit keurmerk mogen 

voeren, committeren zich aan top-of-class houtbouw  

op gebied van toegepaste materialen, prestatie-eisen, 

productieproces en onafhankelijke toetsing daarop.

Woontoren HAUT in Amsterdam met CLT-hout in het zicht.
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Houtskeletbouw (HSB) Kruislaaghout (CLT) Modulebouw Glulam LVL

Elementen zijn samenge-

steld uit vurenhouten stij-

len, regels, balken of  

sporen. 

CLT staat voor Cross Lami-

nated Timber.

Kant-en-klare ruimtelijke 

modules die op locatie te-

gen of op elkaar worden 

gemonteerd.

Glulam is een samenvoe-

ging van glue-laminated.

LVL staat voor Laminated 

Veneer Lumber.

Gangbare toepassing tot 

zes bouwlagen.

Constructieve elementen, 

die zijn samengesteld uit 

drie of meer lagen kruis-

lings verlijmde lamellen.

Beperktere ontwerpvrij-

heid, kortere ontwerptijd.

De gelamineerde balken 

bestaan uit houten lamel-

len die parallel (dus niet 

kruislings) zijn verlijmd.

De gelamineerde balken 

bestaan uit meerdere dun-

ne fineerlagen met een 

dikte van enkele mm’s.

Afmeting houten balken 

tot ca. 5 meter lengte.

Ook wel ‘massieve’ hout-

bouw genoemd.

Modules zijn complete 

woonunits inclusief toilet 

en badkamer.

Vooral gebruikt voor gela-

mineerde houten spanten 

tot wel 30 meter over-

spanning.

De grenen- en vuren-fi-

neerlagen kunnen parallel 

en kruislings verlijmd zijn.

Kunnen dragend en 

niet-dragend zijn.

Geproduceerde panelen 

tot ca. 20 meter lang, 3 

meter breed en 500 mm 

dik.

Modules zijn elementen 

gebaseerd op de HSB- of 

CLT-bouwmethode.

Kan gecombineerd wor-

den met HSB of CLT.

Met LVL-elementen voor 

vloeren en daken kunnen 

grote overspanningen (tot 

circa 20 meter) worden 

gerealiseerd.

Slanke constructies door-

dat isolatie tussen houten 

balken wordt aange-

bracht, waardoor groter 

verhuurbaar woonopper-

vlak t.o.v. zware bouwme-

thoden (beton, kalk-

zandsteen).

Sterke, stabiele en stijve 

elementen, waardoor gro-

tere overspanningen mo-

gelijk zijn.

Combinatie met andere 

constructieve materialen 

komt ook voor, een zoge-

noemde hybride bouw-

methode.

Combinatie met beplating 

en isolatie draagt zorg 

voor warmte-isolatie, ge-

luidsisolatie en brandwe-

rendheid.

Aan de binnenzijde is 

hout in het zicht of afge-

werkt met een gipsplaat.

CLT is te leveren in drie 

oppervlaktekwaliteiten: 

niet-zichtkwaliteit; indus-

trie-zichtkwaliteit en 

woon-zicht kwaliteit.

Buitenste lamellen liggen 

in de lengterichting van 

paneel.

Aanvullende opbouw 

t.b.v. warmte-isolatie, ge-

luidisolatie en brandwe-

rendheid.

Tabel 1. Typen houtbouwsystemen.
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Houtbouw

Er zijn verschillende houtbouwsystemen op de 
markt:
• houtskeletbouw (HSB);
• massief houtbouw, zoals kruislaaghout 

(CLT);
• modulebouw.
Voor modulebouw geldt dat deze te herleiden 
is naar HSB of CLT of een combinatie hiervan. 
Iedere producent levert zijn eigen systeem. Er 
zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het 
leveren van prefab houten gevel- of dakele-
menten. De opbouw van deze elementen kan 
herleid worden naar houtskeletbouw, CLT of 
hybride varianten.
Glulam en LVL (Laminated Vineer Lumber) zijn 
lamineertechnieken die aanvullend kunnen 
zijn bij de toepassing van vooral vloeren bij 
houtbouwsystemen, en Glulam ook voor span-
ten. Bij alle bouwsystemen worden isolatie, 
folie en/of beplating toegevoegd om te vol-
doen aan de eisen voor wind- en waterdicht-
heid, geluidsisolatie en brandwerendheid. 

Constructieve veiligheid

In het Bouwbesluit wordt voor woningen uitge-
gaan van een ontwerplevensduur van vijftig 
jaar. De gangbare HSB-bouwmethode is toe te 
passen tot circa zes bouwlagen. Bij meer 
bouwlagen wordt de belasting van de boven-
liggende verdiepingen te groot en/of is de sta-
biliteit onvoldoende.
CLT is toepasbaar bij zowel grondgebonden 
woningen, gestapelde laagbouw en hoog-
bouw. Gebouwen tot achttien verdiepingen 
zijn niet meer vreemd. Hybride constructies 
gaan nog hoger, zoals de woontoren HAUT in 
Amsterdam die 73 meter hoog is en 21 verdie-
pingen heeft. Zowel bij HSB als bij CLT zijn 
vloeroverspanningen van 5 meter regulier. Bij 
grotere overspanningen wordt gekozen voor 
LVL of hybride vloeren, waarbij hout wordt ge-
combineerd met staal of beton.
Door het geringe gewicht van houtbouwsyste-
men kan de fundering minder zwaar worden 
uitgevoerd of de noodzaak van palen achter-
wege blijven. Bij herbouw van woningen kan 
eventueel ook gebruik worden gemaakt van de 
bestaande fundering. Het optoppen van wo-
ningen en appartementsgebouwen met een 
houtbouwsysteem is inmiddels ingeburgerd 
bij corporaties. 

Brandveiligheid

Net als andere bouwsystemen moeten ook 
HSB- en CLT-bouwsystemen voldoen aan regel-
geving op het gebied van brandveiligheid. Bij 
HSB wordt voldaan aan de brandveiligheidsei-
sen door de combinatie van het houten frame, 

isolatie en één of twee (gips)platen. Bij CLT 
kunnen aan de binnenzijde gipsplaten worden 
toegevoegd om aan de brandveiligheidseisen 
te voldoen. Blijft CLT in het zicht, dan wordt de 
brandwerendheid gerealiseerd door over-di-
mensionering van het hout. Bij brand verkoolt 
de buitenste laag van het hout, waardoor de 
rest van het hout ‘beschermd’ wordt tegen ver-
dere inbranding.
Hout heeft een voorspelbaar brandgedrag, 
waardoor veelal de brandwerendheid van een 
constructie op basis van rekenregels is te be-
palen. Hout verkoolt, maar vervormt niet. 
Doorvoeringen voor installaties en sparingen 
in brandwerende wanden moeten brandwe-
rend worden uitgevoerd. Leveranciers bieden 
hiervoor onderzochte en goedgekeurde oplos-
singen.
Belangrijk te vermelden is dat de eisen in het 
Bouwbesluit zijn gericht op de mogelijkheid 
tot het veilig verlaten van de woning of het 
woongebouw. Het gaat niet over de beper-
king van schade. De eisen die aan de brand-
werendheid van een constructie gesteld wor-
den, variëren (bijvoorbeeld 30, 60, 90 en 120 
minuten). Keuzes in type en maatvoering van 

hout, isolatie en beplatingen leiden tot op-
lossingen. 
Een veelbesproken onderwerp bij CLT is het 
delamineren bij brand. Bij toepassing van de 
huidige PUR-lijm tussen de lamellen kan de 
verkoolde laag afbladderen, waardoor de vol-
gende laag van het kruislaaghout wordt 
blootgesteld aan de brand. Wanneer een 
MUF-lijm (melamine ureumformaldehydelijm) 
wordt toegepast, zal de koollaag de rest van 
het hout beschermen en blijft de inbrand-
snelheid gelijk aan de inbrandsnelheid van 
het hout zelf.

Thermische isolatie

Bij HSB wordt de isolatie aangebracht tussen 
de houten balken (stijlen, regels, sporen en 
vloerbalken). Bij iedere houten balk wordt de 
isolatielijn onderbroken, hetgeen een ongun-
stig effect heeft op de isolatiewaarde van het 
element. Dit wordt meegenomen in de bepa-
ling van de warmteweerstand (Rc-waarde) van 
de vloer-, gevel- of dakconstructie. Gunstige 
bijkomstigheid is echter dat hout, in vergelij-
king met andere constructiematerialen, rela-
tief goed isoleert. Bij houtskeletbouw wordt 

Glaswolisolatie in houten element. 
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gerekend met een lambda-waarde (λ) van 0,12 
W/mK.
Tegenwoordig gelden er BENG-eisen voor 
nieuwbouw en is ook het indicatiegetal TOjuli 
van kracht geworden. Deze TOjuli-indicator 
wordt alleen geëist bij nieuwbouwwoningen en 
staat voor TemperatuurOverschrijding in de 
maand juli. Er wordt een grenswaarde van 1,2 
gesteld om de kans op oververhitting in wonin-
gen tijdens de zomer te beperken. Indien er ac-
tieve koeling is aangebracht vervalt trouwens 
de eis. Denk aan een warmtepomp (bodem of 
lucht), externe koudelevering of airco’s.
Een houtbouwsysteem is een lichte bouwme-
thode. Deze bouwsystemen hebben een lage 
massa en daardoor een lagere warmtecapaci-
teit. Hierdoor is de warmteopslag in de con-
structie beperkt. Bij zoninstraling warmt de 
binnenruimte van een woning sneller op, maar 
bij avond-/nachtkoeling is deze warmte ook 
weer sneller verdwenen. Zware constructies 
zijn thermisch ‘traag’: ze hebben last van een 
na-ijleffect. Na opwarming straalt de construc-
tie lang na. Bij gelijke ventilatie tijdens de 
avond en nacht zal een lichte woning de 
warmte sneller kwijtraken. 

Geluidsisolatie

Een ander punt van aandacht bij houtbouw is 
geluidsisolatie. Bij zware bouwmethoden 
wordt de geluidsisolatie vooral bepaald door 
de massa. Bij lichte bouwmethoden wordt de 
geluidsisolatie bepaald door akoestisch ont-
koppelde constructies of het massaveersys-
teem. Woningscheidende wanden worden 
veelal opgebouwd uit twee elementen ge-
scheiden door een spouw (de akoestische 
ontkoppeling). Bij CLT worden soms ook enkel-
schalige elementen toegepast met aan één of 
twee zijden een buigslappe voorzetwand 
(massaveersysteem).
De onderlinge aansluitingen van vloeren, (wo-
ningscheidende) wanden en daken spelen 
een belangrijke rol in de geluidsoverdracht. 
Dit wordt flankerende geluidsoverdracht ge-
noemd. De Bouwbesluit-eis voor geluidsisola-
tie van verdiepingsvloeren binnen een woning 
is laag. Vooral loopgeluiden kunnen tot klach-
ten leiden, wanneer bewoners een zware 
vloerconstructie (beton) als referentie hebben. 
Overweeg om de prestatie-eis hoger te leggen 
en heb extra aandacht voor de laagfrequente 
tonen. Door het aanbrengen van een akoes-

tisch verend opgelegde dekvloer is dit op te 
lossen. Een droge dekvloer bestaat uit een 
verende laag (isolatie) met beplating(en) en 
een natte dekvloer uit een verende laag met 
daarop een cement of gipsgebonden dekvloer.
Constructies kunnen trillingen van wasmachi-
nes, verwarmings-, koel- en ventilatie-installa-
ties overdragen. Vroegtijdig aandacht beste-
den aan de opstelling van installaties (op 
trillingsdempers), doorvoeren door construc-
ties en het verloop en de materialisering van 
kanalen en leidingen is belangrijk.

Bronnen:
• ‘Woningbouw in hout’, Mariëtte Willems, 

coördinator en eindrapporteur, Centrum 
Hout, en onder meer Peter Kuindersma, 
Nieman Groep. Juni 2021. Kijk op https://
houtbouwsystemen.nl.

• Infobladen Houtbouwsystemen, Centrum 
Hout. Samenwerking van de Nederlandse 
Branchevereniging voor de Timmerindustrie 
(NBvT) en de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), 
2022. Kijk op https://houtbouwsystemen.nl/
kennisdeling.

Door de prefab bouwmethode worden houtbouwprojecten circa twee keer zo snel gerealiseerd (start bouw tot oplevering) als traditioneel gebouwde projecten. 
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