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“When I look at a beautiful example of wood construction, I cannot help thinking that the 
beauty of the architecture derives not only from its design and construction techniques, 

but also from the very soul of the wood itself.” (Seike, 1977, p.13)
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deze scriptie vorm te geven. 
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tijdens het uitwerken van deze scriptie maar ook tijdens mijn volledige opleiding. 

Zeynep Yayla 
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Abstract (NL)

De bouwsector is mee verantwoordelijk voor de huidige milieuproblemen. Om te kunnen evolueren naar 
een duurzame toekomst moet de bouwsector ook zijn steentje dragen. De rol van de bouwsector binnen 
een duurzame toekomst kan op verschillende manieren worden ingevuld. Deze scriptie richt zich op de 
circulaire bouwmethode die een positieve impact kan hebben bij het aanpakken van de milieuproblemen. 

Het doel van deze scriptie is om de verschillende verbindingstechnieken en opbouwprincipes van vak-
werkconstructies weer te geven en hun rol binnen hedendaagse architectuur te bespreken. Deze principes 
kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van hedendaagse houtverbindingen die een rol kunnen spelen 
binnen de circulaire bouwmethode. De mechanische functie van deze bouwmethode wordt binnen deze 
thesis besproken. Onder de mechanische functie wordt de verbindingen tussen de verschillende elemen-
ten, demonteerbaarheid en herbruikbaarheid besproken. 

Eerst werd in het onderzoek een literatuurstudie gedaan om meer achtergrondinformatie te verzamelen 
over ambachtelijke vakmanschap. De scriptie is opgebouwd door eerst een bestaande definitie te geven 
aan vakmanschap, waarvan vervolgens de verschillende onderdelen worden besproken. Op die manier 
kan het domein voor deze scriptie worden afgebakend. Om de verschillende onderdelen en principes 
van vakmanschap te behandelen wordt een overzicht gegeven van verschillende verbindingsmethodes. 
Vervolgens worden de hedendaagse en traditionele houtverbindingen met elkaar vergelijken op vlak van 
duurzaamheid en circulariteit aan de hand van ontwerprichtlijnen van Ovam. 

Via deze principes, die gebruikt worden bij ambachtelijke houtverbindingen, kan er de omslag gemaakt 
worden naar hedendaagse architectuur. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren in het groter geheel van 
een circulaire toekomst. In het onderzoek kan er dan ook een antwoord geformuleerd worden op de 
onderzoekvraag: Welke rol kan vakmanschap spelen binnen hedendaagse architectuur met het oog op 
circulariteit en duurzaamheid?

Abstract (ENG) 

The construction sector is partly responsible for the current environmental problems. To be able to evol-
ve towards a sustainable future, the construction sector must also do its bit. The role of the construction 
sector within a sustainable future can be fulfilled in different ways. Within this thesis, the focus is on the 
circular construction method that can have a positive impact in addressing the environmental problems.

The purpose of this thesis is to depict the different connection techniques and construction principles of 
truss structures and discuss their role in contemporary architecture. These principles can help to further 
develop contemporary building joints that can play a role within the circular building method. The mecha-
nical function of this construction method is discussed within this thesis. Under the mechanical function, 
the connections between the different elements, disassembly and reusability will be discussed. 

First, the study conducted a literature review to gather more background information on craftsmanship. 
The thesis is structured by first giving an existing definition to craftsmanship, then discussing its different 
components. In this way, the domain for this paper can be delineated. To cover the different components 
and principles of craftsmanship, an overview of different joining methods is provided. Next, contempo-
rary and traditional wood joints are compared in terms of sustainability and circularity, by using the design 
guidelines of Ovam.

By explaining these principles, which are used in craft building knots, the transition to contemporary archi-
tecture can be made. This research can contribute to the bigger picture of a circular future. In this research 
an answer can be formulated to the following research question: What role can craftsmanship play within 
contemporary architecture with an eye on circularity and sustainability?
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Probleemstelling 

In 2019 was de bouwsector in Europa verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen zoals 
CO2, 50% van het energieverbruik, 1/3 van het waterverbruik en 50% van de materiaalstromen. Ook de 
productie en het transport van bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van 
de wereldwijde CO2- uitstoot (UN Environment Programme, 2019). Als we op dezelfde manier blijven 
doorgaan met consumeren, zal er verdere aantasting en uitputting van de grondstoffen ontstaan. De 
afvalberg die hebben gecreëerd zal steeds groeien. Ons huidig gebruik van grondstoffen en hulpbronnen 
vormt zodanig een gevaar dat de toekomstige generaties, en de ontwikkelingslanden, niet langer vol-
doende ervan in beschikking zullen hebben (Europees Parlement, 2021).

We kampen met een sterk groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd een verbeterde levensstandaard. 
Er bestaat een sterk verband tussen economische groei en investeringen, infrastructuur en bouw. Deze 
laatsten zorgen voor de toename van wereldwijde materiaalverbruik (OECD, 2018). Momenteel worden 
de energieprestaties van gebouwen steeds verbeterd waardoor de energie die nodig is om onderdelen te 
produceren en gebouwen te bouwen steeds belangrijk wordt (Cambier et al., 2019). De bouwsector eist 
veel hulpbronnen. Bovendien zorgt de winning van grondstoffen voor biodiversiteitsverlies, waterproble-
men en worden de grondstoffen steeds schaarser (Europese Commissie, z.d.).  

Het vlinder diagram (Ellen MacArthur Foundation, 2015) toont hoe een continue stroom van technische 
en biologische materialen eruit zou zien. In plaats van een lineair model waarbij de eindige grondstoffen 
ontgonnen worden en eindigen als afval gaat men over naar een circulair model. Waarbij men probeert 
om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. De producten en materialen blijven in 
gebruik en men probeert zo min mogelijk afval en vervuiling te creëren. De materialen kunnen onderver-
deeld worden volgens twee kringlopen. Binnen de technische kringloop kunnen verschillende niveaus 
van hergebruik plaatsvinden. Hierbij geldt de vuistregel dat de kleinste of binnenste cirkel, de voorkeur 
heeft boven de grotere cycli. Op deze manier zullen minder bewerkingsstappen, arbeid, energie en nieuw 
materiaal gevraagd worden om de oorspronkelijke waarde te behouden. Bij de biologische kringloop 
komt hergebruik voor in cascades, hierbij wordt het product of een deel van het product gebruikt voor 
een andere toepassing. Dit wordt toegepast als een product niet langer de initiële functie kan vervullen. 
Het gevaar bij cascaderen is dat er kwaliteitsverlies kan optreden en dat er energieverlies is. Het verschil 
tussen cascaderen, hergebruik en recycling is dat bij cascaderen er een verandering is in de functie van 
het product en de mate waarin het product bewerkt wordt. De biologische kringloop bevat organische 
materialen die veilig kunnen terugkeren naar de natuur, aangezien ze biologisch afbreekbaar zijn (Ellen 
McArthur Foundation, 2015). 

	 	 	 							Figuur	1:	Cradle	to	Cradle	(C2C)	(Ellen	MacArthur	Foundation	,	2019).

In een circulaire economie tracht men in de eerste plaats om de productie van afval te stoppen. De circu-
laire economie is gebaseerd op drie principes: zo min mogelijk afval en vervuiling produceren, hergebruik 
van producten en materialen met zo weinig mogelijk waardeverlies en herstel van de natuur. Bij het con-
cept van circulaire economie tracht men de economische activiteiten los te koppelen van het verbruik van 
eindige hulpbronnen om zo te landen op een veerkrachtig systeem dat een voordeel biedt voor de eco-
nomie, mensen en het milieu (Ellen McArthur Foundation, 2021). 

Bij de huidige verbindingen wordt er veelal gebruik gemaakt van lijm, kitten, cement, etc. om te zorgen 
dat de aansluitingen zo luchtdicht mogelijk zijn. Het verlijmen wordt niet enkel gebruikt voor de luchtdich-
ting maar meestal is dit gemakkelijker en goedkoper. Bovendien kunnen natte verbindingen soms ook 
structureel voordeel bieden. Maar die manier van bouwen zorgt er wel voor dat de aansluitingen niet meer 
losgekoppeld kunnen worden. Wanneer men deze verbindingen zou uitvoeren met bijvoorbeeld schroe-
ven of een kliksysteem, kan men de verschillende onderdelen demonteren. Daardoor zullen de onderde-
len niet eindigen als afval maar herbruikbaar kunnen worden of hoogwaardig gerecycleerd worden. Bo-
vendien zou men ook gebruik kunnen maken van een materiaalpaspoort om te zorgen dat men exact weet 
welke materialen er gebruikt worden en efficiënt hergebruikt kunnen worden zonder waardeverlies. Behal-
ve de manier waarop de verbdingen zijn opgebouwd speelt ook het materiaal waaruit deze verbindingen 
zijn samengesteld ook een essentiële rol. Op dat vlak is hout een veelbelovend materiaal. 

Een van de hoofdthema’s van 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling is het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, waaronder bossen (Europese Commissie, 2015). In de Overeenkomst van Parijs 
van 2015 wordt ook de bijdrage van bossen aan de matiging van en de aanpassing aan de klimaatver-
andering benadrukt. Door de technologische vooruitgang is het mogelijk om de levenscyclus van de 
geoogste houtproducten zichtbaar te maken. Houtproducten kunnen een prominente rol spelen binnen 
de overgang naar koolstofarme economieën. Tegelijk wordt de impact van duurzaam bosbeheer op de 
verbetering van de bestaansmiddelen, de bijdrage aan landschappen en steden en de vermindering van 
de koolstof- en materiaalvoetafdruk van de wereld steeds groter. Ondanks dat de duurzame productie en 
consumptie van houtproducten vele positieve effecten hebben, krijgen ze toch niet de nodige aandacht 
tijdens de internationale ontwikkelingsagenda. Dit heeft ervoor gezorgd dat de markt van duurzaam hout 
nog steeds een laag financieringsniveau heeft. Echter is het van belang dat de voordelen van duurzame 
houtproductie en -consumptie zichtbaar wordt gemaakt aan het brede publiek. Dit kan leiden tot een 
mentaliteitsverandering en dat er een positievere houding ontstaat om duurzame waardeketens voor hout 
te ontwikkelen en te versterken (FOA, 2021). 

In deze scriptie ligt de focus op de houten verbindingen en deze kunnen ook een rol spelen binnen een 
circulaire toekomst. Wanneer de verbindingen demonteerbaar zijn, kunnen ze een bijdrage leveren aan 
een circulaire bouwsector. Dit kan uiteindelijk leiden tot een positieve impact op het klimaat, minder uit-
stoot, en een beter milieu creëren. 

De ambachtelijke verbindingen kunnen inspirerend werken wat betreft hun verbindingstechnieken omdat 
deze omkeerbare technieken gebruiken. Deze omkeerbaarheid kan een rol nemen in het circulair model. 
De bouwfysische aspecten van deze verbindingen zijn echter minder relevant voor deze scriptie omdat ze 
niet voldoen aan de huidige normen. 
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Doelstelling

In de probleemstelling is reeds beschreven dat de bouwsector verantwoordelijk is voor een groot hoeveel-
heid uitstoot, hoog energieverbruik, een hoog grondstoffengebruik. Al deze elementen zorgen voor een 
druk op onze planeet (UN Environment Programme, 2019). 

Bij de verbinding die tegenwoordig worden uitgevoerd schenkt men nog niet veel aandacht aan de circu-
lariteit van deze knopen. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen en omdat het meestal goedkoper en 
sneller is, worden de verschillende elementen van de verbindingen niet demonteerbaar gekoppeld. 

Zwenger (2015) heeft een onderzoek verricht waarbij ze houten verbindingen in Japan en China trach-
ten te vergelijken met die in Europa. Hierbij zijn tot de conclusie gekomen dat de vergelijking tussen de 
houtbouwculturen wel degelijk mogelijk is maar dat een evenwichtige vergelijking tussen deze culturen 
eerder problematisch moet beschouwd worden. Ze beschrijven en verklaren verbindingen die uitsluitend 
van hout zijn gemaakt, zonder lijm en zonder metalen verbindingsstukken, samen met hun oorsprong en 
evolutie. De specifieke eigenschappen van het materiaal hout worden weergegeven. Bij het beschrijven 
van het materiaal wordt er bijzonder aandacht gevestigd aan de klimatologische, technische invloeden 
maar ook aan de invloed van de houtbewerkers. Architecten en timmerlieden hadden een sterk ontwik-
keld inzicht in het materiaal en de mogelijkheden die het bood. De weg van de krachten en de specifieke 
eigenschappen van het materiaal bepaalden fundamenteel het uiterlijk van de houten constructies en hun 
detailleringen. Bij houtbouw is de samenwerking met de bewerker zeer sterk aanwezig. 

De focus van deze scriptie is om inzicht te verwerven in ambachtelijke verbindingen en hun rol binnen 
een circulaire economie. De ambachtelijke verbindingen worden benaderd vanuit perspectief van duur-
zaamheid en circulariteit. Het potentieel van het materiaal hout en de ambachtelijke verbindingen worden 
kritisch verkend. Dit kan inspirerend werken om een houtverbinding te ontwikkelen die toegepast kan 
worden in hedendaagse architectuur. 

Onderzoeksvraag

HOOFDVRAAG 
De hoofdonderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt: 

Welke rol kan vakmanschap spelen binnen hedendaagse architectuur met het oog op circulariteit en 
duurzaamheid?

SECUNDAIRE VRAGEN 

Aan de hand van de volgende secundaire vragen zal er in de scriptie geprobeerd om de hoofdvraag 
te beantwoorden. In elk deel zullen de verschillende vragen behandeld worden. De secundaire vragen 
luiden als volgt: 
- Welke eigenschappen heeft het materiaal hout?  
- Wat zijn de circulaire en duurzame potenties van materiaal hout? 
- Hoe kan ambachtelijke vakmanschap bijdragen aan circulariteit? 
- Hoe kunnen we ambachtelijke verbindingen vertalen naar hedendaagse architectuur? 

Deze secundaire vragen worden steeds ondersteund door enkele sub-vragen die zorgen voor structuur 
binnen de scriptie. 

Sub-vragen: 
 1. Welke fysische en mechanische eigenschappen heeft het materiaal hout? Kan hout duur- 
                        zaam behandeld worden? 
 2. Wat is een circulaire bouwsector? Welke voorwaarden zijn er binnen een circulaire bouw  
             sector? Op welke vlakken voldoet het materiaal hout aan deze voorwaarden? Hoe   
  duurzaam is hout?
 3. Wat is vakmanschap? Wat is de oorsprong van vakwerkbouw?  Wat zijn de circulaire en         
  duurzame potenties van ambachtelijke vakmanschap? 
 4. Hoe zijn de hedendaagse houtverbindingen opgebouwd? Welke overeenkomsten en ver 
  schillen zijn er tussen hedendaagse houtverbindingen en traditionele houtverbindingen? 
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Onderzoeksmethode

ORIENTERENDE LITERATUURSTUDIE 

Om op de verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden wordt literatuur geraadpleegd. Hierbij wordt 
het materiaal hout, circulariteit, ambachtelijke vakmanschap en hedendaagse vakmanschap onderzocht. 

In het eerste deel wordt het materiaal hout breed afgetast waarbij de typische eigenschappen worden be-
schreven. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal documenten van onder andere Agentschap Natuur 
en Bos (2006) en Zwenger (2015). Vervolgens wordt ook een oude behandelingsmethode, het wateren van 
hout verkend. Dit betreft een traditionele manier van behandelen die nauwelijks nog voorkomt waardoor 
er niet veel literatuur over terug te vinden is. Om dit te doen worden publicaties van Probos (1999) gehan-
teerd. Op die manier kan er meer inzicht gecreëerd worden in het materiaal hout, dat verder zal helpen om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

In deel twee wordt het begrip circulariteit onderzocht, hieraan gekoppeld het materiaal hout om te onder-
zoeken wat de potenties van het materiaal zijn. Dit wordt gedaan, enerzijds aan de hand van de principes 
van Cradle to Cradle (McDonough & Braungart, 2002). Vervolgens wordt de ontwerprichtlijnen veran-
deringsgericht bouwen van Ovam besproken. Deze ontwerprichtlijnen worden achteraf gebruikt om de 
casestudy te beoordelen.

In het derde deel wordt de ambachtelijke houtverbindingen beschreven aan de hand van het boek van 
Zwenger (2015). Dit zal helpen om het begrip ambachtelijke verbindingen te definiëren en te verkennen. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van enkele houtverbindingen en spanten. De weergegeven ver-
bindingen bevatten enkel basisprincipes. Hieraan gekoppeld word een case onderzocht waarin traditionele 
spanten worden onderzocht. 

Tot slot wordt in het laatste deel hedendaagse houtverbindingen besproken en weergegeven. Ook hier-
bij zijn een hele reeks van verbindingen terug te vinden, maar wordt slecht enkele besproken. Vervolgens 
wordt hier een case behandeld waarin een hedendaagse vertaling van traditionele houtverbindingen terug 
te vinden is. De traditionele en hedendaagse case worden met elkaar vergeleken en afgetoetst aan de ont-
werprichtlijnen van Ovam. De verworven kennis vormt een onderlegger om tot een totaalplaat te komen 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

KRITISCHE REFLECTIE

Na het behandelen van literatuur volgt een kritische reflectie. In deze reflectie worden verschillende inzich-
ten die doorheen de scriptie zijn opgedaan aan elkaar gerelateerd en op een kritische manier benaderd. 
Op deze manier kan een voorstel gemaakt worden voor een houtverbinding die past binnen de heden-
daagse architectuur waarbij er belang wordt gehecht aan duurzaamheid en circulariteit. 

MASTERPROJECT 

Als laatste worden de verworven kennis uit deze scriptie verwerkt in het masterproject van studio De-
growth.
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In dit deel wordt er getracht om de centrale vraag “Wat zijn de eigenschappen van het materiaal hout?” te 
beantwoorden. Elk materiaal onderscheidt zich door kenmerken die eigen zijn aan zichzelf. Kennis daar-
van is een noodzakelijke voorwaarde om het materiaal op de juiste manier te bewerken. Wanneer er geen 
rekening gehouden wordt met de mechanische en fysische eigenschappen van het materiaal, zal dit de 
bewerker hinderen. Aan de hand van deze vraag kan er meer inzicht gecreëerd worden in het materiaal 
hout, die aan de basis ligt van vakmanschap. Om de verschillende eigenschappen te beschrijven wordt 
voornamelijk het document van Agentschap Natuur en Bos (2006) en het boek van Zwenger (2015) ge-
raadpleegd. Vervolgens wordt ook een oude behandelingsmethode van hout onderzocht, dit betreft een 
methode waarbij er zo min mogelijk het milieu wordt belast. Dit gebeurt aan de hand van het document 
van Probos (1999). Vervolgens worden ook andere behandelingsmethodes aangehaald die een invloed 
hebben op de duurzaamheidsklasse van hout. 
Ten slotte worden de belangrijke aspecten van het materiaal hout bijeengebracht met de aandachtspun-
ten, eigenschappen en kansen van hout. 

1.1 De boom 

Bij elk materiaal is het van belang om de kenmerken ervan te kennen. Hiervoor is kennis een noodzakelij-
ke voorwaarde om het materiaal op een juiste manier te bewerken. Wanneer het gaat over het materiaal 
hout, zal hout laten weten wanneer het niet correct behandeld word. Bovendien zal hout ook tegenwerken 
wanneer men geen rekening houdt met mechanische, fysische en chemische eigenschappen. Al de eigen-
schappen van hout zijn met elkaar verbonden, ze werken met elkaar of zijn van elkaar afhankelijk (Zwenger, 
2015). 

De houtbewerkers waren zo vertrouwd met de voornamelijk onregelmatige elementen van de boom, in 
feite een onregelmatigheid die door natuurwetten wordt beheerst, dat bepaalde vormen voorbestemd 
leken voor bepaalde toepassingen. De band tussen de houtbewerker en het hout zelf was al in het bos be-
gonnen. De plaats en het uiterlijk van een boom waren beslissende criteria voor het latere gebruik ervan. 
Maar het gebruik van hout zoals de natuur het levert is niet haalbaar omdat er tegenwoordig economische 
beperkingen zijn en de levensstandaard die wij eisen, hebben ons gebruik van vorm verarmd. 
Er is nog een andere eigenschap die de structuur van een boom bepaalt: kernhout en spinthout. Deze be-
zitten zeer verschillende eigenschappen als gevolg van hun onderscheiden, verschillende functies binnen 
de boom. Kernhout en spinthout kunnen van elkaar onderscheden worden aan de hand van de verschil-
lende kleurschakeringen. Het onderscheiden van deze twee types is echter ook van belang bij toepassen 
van hout als constructiemateriaal. Bij spinthout ondervindt men meer problemen met schimmels. Bomen 
die voornamelijk alleen groeien en hierdoor meer blootgesteld worden aan wind en weer, hebben meer 
ongelijke dichtheden. Bij deze bomen gaat kernhout zich verplaatsen doorheen de stam, en gaat zich 
meer zetten aan de bovenkant van de stam. Dit leidt ervoor dat bij het drogen de onderkant meer gaat 
krimpen dan de hardere bovenkant. Als men dit houtstuk horizontaal zou toepassen, met de harde kern-
hout van boven, ontstaat er een voorgespannen zone. Dit is bijvoorbeeld al een eigenschap, met welke 
de houtbewerkers rekening mee moeten houden, om het hout op zo’n juiste manier te kunnen toepassen. 
Bomen die in dichte omstandigheden groeien zijn meer blootgesteld aan ongunstige groeiomstandighe-
den waardoor ze meer dichter hout gaan produceren. Dit maakt dat deze bomen meer begeerd zijn. Voor-
al houtsoorten uit het noorden zijn meer geliefd omdat deze meer onderhevig zijn aan strenge winters. 
In de houtbewerking zijn ook naaldbomen, die onder extreme omstandigheden groeien, minder grote 
takken vormen, beschouwd als waardevolle bomen. Een eigenschap die vaak van buitenaf te zien is, is de 
oriëntatie van de vezels: recht of gedraaid. Hout met een draaiing naar rechts wordt over het algemeen als 
bruikbaar beschouwd. 

Houtbewerkers die zelf hun hout kappen, kunnen bewuster omgaan met de kwaliteiten van de boom. 
Hierdoor kunnen ze beter selecteren welke hout geschikt is voor het uitvoeren van een bepaalde functie. 
Naarmate men afstand neemt van het hele proces voor het bewerken van hout, hoe groter de kans is dat 
het houtstuk fout toegepast wordt (Zwenger, 2015).

1.2 Houtsoorten: zachthout, hardhout en meest gebruikte 
houtsoorten in houtskeletbouw in België 

Zachthout en harthout
De termen ‘zachthout’ en ‘hardhout’ staan voor naaldhout en loofhout. Maar deze termen zijn verwarrend 
omdat niet alle naaldhoutsoorten zacht zijn en niet alle loofhoutsoorten zijn hard. De classificering van een 
houtsoort heeft te maken met de herkomst van het hout. Om verwarring te vermijden zou men beter kun-
nen verwijzen naar de bladvorm. Doordat enkele boomsoorten een afwijkende bladvorm hebben vallen ze 
buiten de indeling van naald- en loofbomen (Klaassen, 2018).  
Onder “gunstige” groeiomstandigheden leveren de langvezelige naaldbomen lang, recht, soms harsach-
tig hout dat gemiddeld een lagere sterkte vertoont dan loofhout (Zwenger, 2015). 
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Houtsoorten binnen houtskeletbouw 
Meest gebruikte houtsoort voor houten structuren is naaldhout in België. Binnen de naaldhoutsoorten 
wordt voornamelijk Europees douglas uit Frankrijk, Duitsland en België of Oregon Pine uit Noord-Amerika 
gebruikt. Een andere soort dat veel gebruikt wordt, is vuren uit België en buurlanden en Noords vuren 
uit Noord-Europa. Vervolgens wordt er ook grenen uit België en/of buurlanden en Noords grenen uit 
Noord-Europa geïmporteerd voor toepassingen in houtskeletbouw. Terwijl lorken in mindere mate toege-
past wordt binnen houtskeletbouw (houtinfobois, 2021). 
Toepassing van naaldhoutsoorten hebben het voordeel dat ze een goede verhouding hebben wat betreft 
kwaliteit/prijs. Bovendien hebben ze een relatief laag gewicht ten opzichte van hun mechanische weer-
stand. Naaldhoutsoorten komen frequent voor in Europese bossen, meeste import gebeurt uit Scandina-
vië of Rusland. Het aantal dat ingevoerd wordt ligt immers veel hoger dan de plaatselijk geproduceerde. 
Hierdoor spreekt men vaak over ‘Rode Noordse den’ of ‘RND’, of ‘Witte Noordse den’ of ‘WND’ in plaats 
van vurenhout. Scandinavisch hout heeft betere mechanische weerstand omdat de groeiomstandigheden 
er strenger zijn. In deze strenge groeiomstandigheden groeit hout langzamer, waardoor ze fijnere groei-
ringen krijgen en steviger hout geven. Door die redenen heeft hout een betere mechanische weerstand. 
Door de wetgevingen is het wel mogelijk om al het hout te classificeren volgens hun sterkte en te homo-
geniseren (houtinfobois, 2021). Sinds 2013 worden de producten die op de markt gebracht worden, voor 
een structurele toepassingen, naast een CE-marking ook verplict een prestatieverklaring te hebben (FOD 
Economie, 2021). 

1.3 Duurzaam bosbeheer 

In de EU Forest Strategy (2013), wordt het thema van duurzaam bosbeheer behandeld. De doelstelling 
tegen 2020 was om alle bossen in Europa te beheren, volgens de principes van duurzaam bosbeheer. 
Duurzaam bosbeheer (SFM) wordt door de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 
gedefinieerd als:

“The stewardship and use of forest lands in a way and at a rate that maintains their pro-
ductivity, biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfil 
now and in the future relevant ecological, economic and social functions at local, national 
and global levels and that does not cause damage to other ecosystems.” (MCPFE, 1993). 

Forest Europe ontwikkelde 6 criteria voor duurzaam bosbeheer (Forest Europe, 2015): 

1. Maintenance and appropriate enhancement of forest resources and their contribution to global carbon 
cycles
2. Maintenance of forest ecosystems’ health and vitality
3. Maintenance and encouragement of productive functions of forests (wood and non-wood)
4. Maintenance, conservation and appropriate enhancement of biological diversity in forest ecosystems
5. Maintenance, conservation and appropriate enhancement of protective functions in forest management 
(notably soil and water)
6. Maintenance of other socio-economic functions and conditions

Deze richtlijnen warden door BOSPLUS vertaald naar 6 criteria (CDB) die toegepast kunnen worden voor 
het bosbeheer binnen Vlaanderen. Deze principes worden vertaald in een aantal meetbare en contro-
leerbare indicatoren. Deze indicatoren dienen ervoor om de boseigenaar te helpen bij het realiseren van 
een duurzaam bosbeheer. Echter is in de praktijk niet altijd mogelijk om de indicatoren toe te passen of 
zijn ze niet allemaal even relevant, afhankelijk van de situatie. Het eerste criterium is, het navolgen van 
de wettelijke verplichten wat betreft het bosbeheer. Volgende criterium behandelt de sociale en culturele 
functies die betrokken zijn bij het bosbeheer, specifiek bedoelt men hiermee dat de betrokken bevolking, 
partijen ingelicht worden over de beheerplanning en uit te voeren beheermaatregelen. Vervolgens hecht 
men ook belang aan het waarborgen van de productie- en economische functie van het bos. Hierbij heeft 
men het doel om de ecologische, economische en maatschappelijke functies van het bos te bewaren, 
opdat er efficiënt gebruik van de verschillende bosproducten kan plaatsvinden. De bosbeheerder moet 
het bos behandelen als een hernieuwbare hulpbron met veelzijdige functievervulling. Als vierde criterium 
bespreekt men het behoud en bescherming van het milieu. 

De biologische diversiteit moet bewaard of verbeterd worden, de leefomgevingen van de dieren en planten 
moeten in stand gehouden worden. Zo moet men vermijden dat bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrij-
dingsmiddelen, gebruikt worden. Het vijfde criterium is het behoud en bevordering van de biologische di-
versiteit. Hierbij tracht men om de kwetsbare natuurelementen voorzichtig te behandelen. Bovendien streeft 
men ook een bepaald aandeel inheemse boomsoorten, 20 %, in het bos. Men stimuleert om een rijke en 
gevarieerde bosstructuur te behalen. Ook moet men proberen om de ecologische processen binnen het 
bos te bescheren, versterken of herstellen. Binnen een duurzaam bosbeheer wordt er gestreefd om meer 
dood hout te verkrijgen in het bos, 4% van het bestandsvolume. Dit kan gebeuren in de vorm van snoeihout 
dat achtergelaten wordt in het bos. Dood hout heeft namelijk een natuurfunctie, maar draagt ook bij tot 
het versterken van het ecologisch evenwicht in het bos en brengt ook leven in het bos. Als laatste puntje 
is er nog het planmatig en controleerbaar beheer van de bossen. De bosbeheerder moet een beheerplan 
samenstellen waarbij ook een inventarisatie wordt gemaakt van de huidige toestand. Daarnaast worden 
beheerdoelstellingen beschreven voor de komende 20 jaar (Vanlerberghe, M., 2006).  

1.4 Fysische eigenschappen 
1.4.1 Hout en vocht  

Een van de belangrijkste kenmerken van hout is het houtvochtgehalte. Hout dat pas gekapt is, bevat grote 
hoeveelheden water. Wanneer hout wordt geveld, worden de vitale aanvoerlijnen vernietigd. Die structuur 
veroorzaakt een constant verlies van water totdat een evenwicht met de omringende luchtvochtigheid is be-
reikt. Hieraan gekoppeld is een afname van het volume van het hout. De celstructuur van het spinthout, dat 
meer water bevat, ondergaat een ernstiger verandering dan die van het kernhout - houtcellen die dichter bij 
het merg liggen. De krimp van het hout in de radiale richting is ook verschillend, van die in de verticale rich-
ting. In houten gebouwen is deze eigenschap bijzonder belangrijk. Hout geeft niet alleen water af aan zijn 
omgeving, het absorbeert ook vocht uit de atmosfeer. Vochtigheid, opspattend water en slagregen kunnen 
hout beschadigen onder bepaalde omstandigheden. Als hout nat wordt, moet men ervoor zorgen dat het 
zo snel mogelijk weer kan opdrogen, zoals na het vellen. Alleen in water, of beter gezegd onder uitsluiting 
van lucht, zijn veel houtsoorten immuun voor aantasting door schimmels en insecten (Zwenger, 2015). Het 
bewaren van hout in water is een behandelingsmethode, die later verder uitgelicht zal worden. 

Door de wijzigingen in het vochtgehalte van hout gaan het hout ‘werken’. Men treft water in het hout onder 
twee vormen. Enerzijds zit water in de celholten van het hout in de vorm van vrij water. Anderzijds is er ook 
gebonden water dat voorkomt binnenin de celwanden. Wanneer men vers gekapt hout gaat drogen in de 
lucht zal eerst het vrije water verdampen. Nadat het vrije water uit het hout is verdwijnt zal ook het gebon-
den water verdampen. Als men het hout droogt in een oven bij temperaturen hoger dan 100°C, zal het 
gebonden water pas volledig verdwijnen (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).  

	 	 	 Figuur	2:	Verband	tussen	relatieve	luchtvochtigheid	en	evenwichtsvochtgehalte	(Verbeke	W.	&	
	 	 	 Belgian	Woodforum,	2006).
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Het vezelverzadigingspunt is het punt waarbij al het vrije water verdampt is, maar waarbij de celwanden 
nog volledig verzadigd zijn met gebonden water. Nadat het vezelverzadigingspunt is bereikt en het hout 
verliest hierbij nog vocht, zal het hout beginnen te krimpen. Het zwellen komt juist in de tegengestelde 
wijze voor, wanneer het hout onder het vezelverzadigingspunt nog vocht opneemt. Het krimpen en zwel-
len komt enkel voor wanneer het vezelverzadingspunt is bereikt. In welke mate het houtstuk krimpt of 
zwelt is afhankelijk van de houtsoort. Krimp en zwel kan in de drie hoofdrichtingen (lengte, radiaal en tan-
gentiaal) tevoorschijn komen waardoor er verschillende eigenschappen zullen optreden. Dit maakt ook dat 
hout een anisotroop materiaal is. In het algemeen kan men stellen dat zwaardere houtsoorten meer zullen 
werken dan lichtere. Het werken van hout is bovendien ook sterk afhankelijk van de groeispanningen en 
onregelmatigheden in het hout. Het kromtrekken, torsie of scheuren in het hout kunnen het resultaat zijn 
van het werken van het houtstuk (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).  

Hout kenmerkt zich ook als een hygroscopisch materiaal. Nadat het vezelverzadigingspunt is bereikt kan 
hout nog vocht opnemen uit de omringende lucht, het trekt water aan. Om hout te bevochtigen is het 
voldoende om het stuk hout in een omgeving te plaatsen waarin de lucht vochtig genoeg is. Op dezelfde 
manier is het ook voldoende om het hout te drogen door het te plaatsen in een omgeving waarin de lucht 
droog genoeg is. Het opnemen en afgeven van vocht gaat verder tot dat er een evenwichtssituatie wordt 
bereikt. Het evenwichtsvochtgehalte wordt bereikt nadat het vochtgehalte in het hout, in evenwicht is met 
de relatieve luchtvochtigheid van de omringende lucht (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

1.4.2 Thermische eigenschappen 

Volumieke massa 
Bij de meeste materialen spreekt men over de relatieve dichtheid of soortelijk gewicht. Waarbij men de 
verhouding van de massa van een bepaald volume van die stof tot de massa van eenzelfde volume water. 
Maar deze grootheden zijn niet goed toepasbaar voor hout. Bij hout is een grote variatie in vochtgehalte 
waardoor de massa ook gaat variëren. Als het vochtgehalte beneden het vezelverzadigingspunt is, is het 
volume als gevolg van krimpen en zwellen niet constant. 
Om deze redenen spreekt men bij hout liever om volumieke massa. Hierbij wordt de massa in kilogram 
van een volume van 1 kubieke meter hout weergegeven, bij een bepaald vochtgehalte. Als het vochtge-
halte onder het vezelverzadigingspunt is, zal het volume als de massa veranderen. Bijgevolg zal de volu-
mieke massa ook veranderen. Wanneer het vochtgehalte boven het vezelverzadingspunt is, dan zal enkel 
de massa nog veranderen. De afmetingen zullen dan maximaal zijn en ook het volume. 
Bij hout wordt de volumieke massa gegeven bij 12% vochtgehalte. Deze waarde wordt gehandhaafd om-
dat hierbij hout het hoogste rendement heeft (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

Warmte 
De transportatie van warmte kan op drie manieren gebeuren. Namelijk door straling, convectie en gelei-
ding. Om de warmtegeleiding aan te duiden wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt λ gebruikt. Deze geeft 
aan hoeveel warmte per seconde door een 1 m dikke laag van 1 m² groot wordt doorgelaten. Hierbij zou 
het temperatuurverschil over beide oppervlakken 1 graad Celsius moeten zijn. Lambda wordt uigedrukt 
in J/m.s.°C. In de volgende tabel worden de verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten van verschillen-
de bouwmaterialen weergegeven. Hoe hoger λ-waarde hoe beter de geleiding is en dus hoe slechter de 
isolerende waarde. 

 

Tabel	1:	De	warmtegeleidingscoëfficiënten	van	een	aantal	materialen	(in	J/m.s.°C)	(Verbeke	W.	&	Belgian	Woodforum,	2006).

Uit tabel 1 blijkt dat hout een vrij lage λ-waarde heeft, dit maakt dat hout een goed isolerende waarde 
heeft. Die eigenschap zorgt ervoor dat hout een materiaal is dat warm aanvoelt. 
Wanneer men de warmte-uitzettingscoëfficiënt van hout bekijkt, is deze zeer gering, zodat dit in de prak-
tijk verwaarloosbaar is. Bij het opwarmen gaat het hout meestal water verliezen, zodat het beneden het 
vezelverzadigingspunt gaat krimpen. Deze krimp compenseert in de praktijk bijna altijd het uitzetten door 
opwarming. Bij hoge temperaturen zal hout dus meestal nog vormstabiel blijven. Dit vormt een belangrij-
ke aspect bij brand (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

1.4.3 Hout en brand 

Door de gunstige warmte-isolerende eigenschappen van hout, zal hout bij brand eerder een vertragen-
de rol hebben. Hout brandt over het algemeen langzaam en gelijkmatig, hierdoor is goed te voorspellen 
wanneer hout zal bezwijken. Hout kan bovendien goed tegen hoge temperaturen. De brandweerstand 
van hout is relatief goed. Als men houten balken vergelijkt met stalen balken op vlak van brandreactie, kan 
men opmerken dat stalen balken bij het ontstaan van brand slap zullen worden. Houten balken zullen nog 
hun vorm behouden. Hout zal branden maar een dikker houten constructie-element vliegt ook niet zo snel 
in brand. Doordat hout een lage warmtegeleidingscoëfficiënt heeft, die is nog langer bij verkoold hout, zal 
de binnenkant van een houten balk slechts zeer langzaam warmer worden. Dikke houten spanten zullen 
bij brand niet snel begeven waardoor houten constructies eerder brandveilig zijn (Verbeke W. & Belgian 
Woodforum, 2006). De overdimensionering van balken, die in het verleden normaal was, is vandaag de 
dag een moderne brandbestrijdingsmethoden. Maar vuur kan ook een positief effect hebben op hout. 
Tegenwoordig worden de palen die begraven moeten worden, vooraf verkoold. Deze manier van werken 
zorgt voor de bescherming van hout tegen termieten (Zwenger, 2015).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale constructie elementen. Verticale vlak-
ken branden beter dan horizontale vlakken, vanwege de grotere toevoermogelijkheden van zuurstof. De 
brandklasse geeft weer in welke mate een materiaal of product bijdraagt aan brand. Deze klassen zijn 
voorgesteld in de onderstaande tabel (Veteka, 2019). Door hout te dompelen, coaten en/of impregneren 
met brandvertragende materialen, kan de brandklasse van de houten constructies verbeterd worden.

            Tabel	2:	De	Europese	hoofdbrandklassen	zoals	beschreven	in	de	EN	13501-1	zijn	A1,	A2,	B,	C,	D,	E	en	F	(Carpentier,	2016).
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1.5 Mechanische eigenschappen 
1.5.1 Elasticiteit en elasticiteitsmodus 

Wanneer inwerkende krachten en dus ook de daardoor opgewekte spanningen worden opgeheven op 
een stuk hout wordt er een vormverandering veroorzaakt. Deze vormverandering verdwijnt door de elas-
ticiteit of veerkracht van het materiaal. Maar sommige vormveranderingen kunnen een blijvend effect 
hebben, ook na de opheffing van de veroorzakende krachten. Dit noemt men plasticiteit, zolang er geen 
breuk optreedt. Wanneer de elasticiteitsgrens of evenredigheidsgrens wordt overschreven zullen verdere 
vervormingen blijvend en dus plastisch zijn. De vormveranderingen die aanvankelijk optreden, zijn even-
redig aan de grootte van de inwendige spanningen of, wat op hetzelfde neerkomt, aan de grootte van de 
uitwendige kracht. Deze evenredigheid is enkel geldig totdat de evenredigheidsgrens is bereikt. Voorbij 
dit punt neemt de (plastische) vormverandering bij gelijke toename van de spanning steeds sterker toe tot  
het punt waarop de maximumspanning of sterkte is bereikt en breuk optreedt. Voordat breuk optreedt is 
de vormverandering onomkeerbaar. Deze vormverandering kan ervoor zorgen dat het houten element on-
bruikbaar is. Dit proces wordt voorgesteld in de onderstaande figuur. Zolang de spanningen evenredig zijn 
met de vormveranderingen, krijgen we een rechte lijn in de grafiek. Dit wordt ook wel het elastische bereik 
genoemd. Na de evenredigheidsgrens zal de lijn beginnen te buigen. Deze buiging gaat door totdat de 
maximale spanning is bereikt. De zone onder de evenredigheidsgrens is de elasticiteitsmodulus, welke het 
verband weergeeft tussen de spanning en de vormverandering. De zogenaamde stijfheid van een materi-
aal wordt bepaald door de mate van weerstand tegen vormveranderingen, die het bij belasting biedt. Het 
materiaal heeft een hoger elasticiteitsmodulus en is stijver naarmate men meer belasting nodig heeft om 
eenzelfde (elastische) vormverandering te verkrijgen. Deze waarde is belangrijk bij constructiematerialen 
en is ook terug te vinden bij de technische fiches van houtsoorten (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 
2006).

	 	 	 										Figuur	3:	Het	verband	tussen	toenemende	spanningen	en	vorm-
	 	 	 										verandering	(Verbeke	W.	&	Belgian	Woodforum,	2006).

1.5.2 Kruip en relaxatie 

Bij spanningen onder de elasticiteitsgrens kunnen echter ook plastische vormveranderingen optreden, 
wanneer een kracht gedurende langere tijd op het hout blijft inwerken. Hierbij zal de evenredigheidsgrens 
met de tijd naar beneden schuiven zolang de spanning duurt. Om het fenomeen van kruip uit te leggen 
kunnen we een voorbeeld nemen van een doorbuigende boekenplank uit hout. Als men de boeken op de 
plank plaatsen zal de plank doorbuigen, wanneer men de boeken wegneemt zal de plank weer volledig 
recht worden. Deze vormverandering is hierbij elastisch. Als men dezelfde boeken enkele weken op deze 
plank laat staan, is er een kans groot dat de plank niet meer rechtkomt. Hierbij is dus een plastische vorm-
verandering teweeggebracht (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).
Als de aanvankelijk elastische vormverandering met de tijd nog toeneemt, zal deze met de tijd geringer 
worden. Om die reden kan men aannemen dat de vormverandering verwaarloosbaar is. Hierbij zal een 
nieuwe evenwichtstoestand ingesteld worden met een plastische vormverandering. Als men dit dan toe-
past bij de boekenplank, ziet men dat de boekenplank niet verder zal doorbuigen en ook niet zal breken. 
Deze plastische en aan de tijd gebonden toename van vormverandering wordt kruip genoemd. Hierbij 
moet men wel opletten dat de maximale spanning of de sterkte ook kan dalen met de tijd dat de belas-
ting duurt. Zo kan een houten balkje een zware belasting, die boven de evenredigheidsgrens maar onder 
de breukbelasting ligt, wel enige tijd kunnen dragen. Als de inwerkende kracht constant op het houten 
balkje blijft inwerken zal na een tijdje toch breuk optreden. Hierbij kan men vaststellen dat bij langdurende 
belasting de sterkte kleiner is dan bij kortdurende. Er wordt gezegd dat de hoofdreden van deze feno-
menen is dat een boom weerstand moet kunnen bieden tegen plotse windstoten (Verbeke W. & Belgian 
Woodforum, 2006).
En andere fenomeen dat samenhangt met kruip is relaxatie. Wanneer men een slap houten materiaal, 
zoals een boogwapen, opspant zal de boog op een duur verslappen als de spanning aanwezig blijft. Er 
is minder kracht nodig om hem weer op te spannen. Om die reden is het nodig om de boog na gebruik 
steeds los te maken. Verslapping of relaxatie treedt dan niet op (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

1.5.3  Belastingen 

Druk
Zowel evenwijdig als loodrecht op de vezelrichting of vezel komt er druk voor. Druk evenwijdig aan de ve-
zel komt bijvoorbeeld voor bij kolommen, stutten en heipalen, maar ook in poten van meubels. Knik komt 
voor in het houten stuk wanneer de drukspanning evenwijdig aan de vezel boven de druksterkte gaat. 
Deze knik kan zorgen voor een beschadiging in het houten element. 
Druk loodrecht op de vezel komt voor in bijvoorbeeld voor in constructies waar een balk op een kolom of 
een muur wordt gelegd, maar ook in parketvloeren. Een blijvende samendrukking van het hout kan ont-
staan wanneer men de druksterkte overschreden wordt. Die eigenschap wordt gebruikt om het houten 
element te persen (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

Trek 
Voornamelijk in constructies waar bepaalde (horizontale) balken het geheel bij elkaar houden, kan er trek 
evenwijdig aan de vezel voorkomen. Trek die loodrecht op de vezel staat, komt in constructies weinig 
voor. Indien trek toch zou optreden in de loodrechte richting zou hier aandacht aan besteed moeten wor-
den, omdat hout hier tegen zeer slecht bestand is. 
De treksterkte evenwijdig aan de vezel is de effect van treksterkte veel groter dan de druksterkte. In deze 
richting is de treksterkte twee à driemaal zo groot als de druksterkte, terwijl voor nat hout is het verschil 
nog groter (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).
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Buiging 
Buiging is een fenomeen dat in constructies frequent voorkomt. Bij buiging gaat het om een langzaam 
en geleidelijk toenemende belasting. Men zegt dat hout goed buigbaar is als het hout sterk gebogen 
kan worden zonder dat breuk optreedt, onafhankelijk van de grootte van de kracht. Hout wordt buigbaar 
genoemd wanneer hout buigt wanneer de benodigde kracht hiervoor gering is. Echter is het van belang 
om te weten hoe het hout reageert tegen, meestal kort durende buigkrachten binnen constructies. Die 
buigkrachten noemt men dynamische buiging. Men kan stellen dat deze dynamische belasting ongeveer 
tweemaal zo groot mag toelagelaten worden dan een statische belasting voor bijvoorbeeld enkele jaren. 
Windbelasting (enkele uren) en sneeuwbelasting (enkele weken) zijn daarom wat minder erg dan een even 
grote blijvende statische belasting (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006). 
Een hout stuk wordt taai genoemd als het hout een grote vormverandering kan ondergaan voordat er een 
breuk ontstaat. Totdat er breuk is, is een taai stuk hout in staat om onder verdere sterke doorbuiging, en 
hierbij optredende grote krachten, te weerstaan. Bij het ontstaan van breuk vertoont taai hout langsplin-
terige breuk. Bij bros hout is de breuk juist tegenovergestelde, namelijk kortsplinterig. De onderstaande 
figuur toont aan dat bij doorbuiging drukspanningen optreden langs de bovenzijde (of de zijde waar de 
buigende kracht wordt uitgeoefend) en de trekspanningen langs de onderzijde. In het midden van het 
houten element bevindt zich dan een “neutrale zone”. In beide gevallen, in de onderstaande figuur, zijn 
de inwerkende krachten groot. In het bovenste geval is de doorbuiging groter. In het onderste geval 
treedt bij zone s, schuifspanning op, die de doorbuiging tegenwerkt (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 
2006). 

	 	 	 	 																	Figuur	4:	Inwerkende	kracht	K	op	een	houtstuk	
	 	 	 	 	 (Verbeke	W.	&	Belgian	Woodforum,	2006).

1.6 Hout-behandelling 
1.6.1 Natuurlijke duurzaamheid 

De term “natuurlijke duurzaamheid”, wanneer toegepast op hout, verwijst naar het vermogen van het 
hout om te presteren op basis van zijn ingebouwde eigenschappen. De natuurlijke duurzaamheid van mas-
sief hout hangt in grote mate af van de soort en van de aanwezigheid van kernhout of spinthout. Onder de 
juiste omstandigheden heeft hout de mogelijkheid om eeuwen mee te gaan. Een goed voorbeeld hiervan 
is de Horiuji tempel in Japan, opgebouwd uit cipres hout. Deze tempel dateert uit 607 na Christus en is 
een van de oudste houten bouwwerken ter wereld. Ondanks zijn sterk geïntegreerde samenstelling, die 
het hout sterkte-eigenschappen en een uitgesproken weerstand tegen chemische en microbiële aantas-
ting geeft, is het onderhevig aan bederf door een verscheidenheid van organismen en processen (Asif, 
2009).
Verrotting kan worden beschouwd als een omkering van het groeiproces van hout. Als het bederf in een 
stuk hout eenmaal is begonnen, hangen de snelheid en de omvang van de aantasting af van de intensiteit 
en de duur van bederfveroorzakende omstandigheden. De aantasting van hout kan grofweg worden inge-
deeld in twee typen: biotisch en abiotisch ( Asif, 2009).
Onder bepaalde omstandigheden is hout onderhevig aan aantasting en degradatie, veroorzaakt door 
verschillende organismen, waaronder schimmels, bacteriën, insecten en mariene boorders. Deze organis-
men vallen hout op verschillende manieren aan. Schimmels behoren tot de belangrijkste houtafbrekende 
organismen en hebben een geschikte combinatie van vocht, temperatuur en lucht nodig om te groeien. 
De natuurlijke duurzaamheid van hout tegen schimmelaantasting is ingedeeld in vijf typen, afhankelijk van 
de eisen voor verduurzaming.  

De voornaamste houtaantastende organismen zijn schimmels en insecten (bij ons vooral keverlarven). 
Enkel bij houten constructies waarbij er contact is met zeewater vormen de weekdieren en kreeftachtigen 
een probleem. Bacteriën spelen bijna altijd een ondergeschikte rol. Het bederf dat door schimmels wordt 
veroorzaakt is anders, dan dat veroorzaakt is door insecten. Om het biologisch bederf van hout goed on-
der controle te krijgen, is het van cruciaal belang de bron van de schade te begrijpen (Asif, 2009). 
Het klimaat heeft een belangrijke invloed op de duurzaamheid van hout in termen van abiotische
degradatie. Een aantal milieufactoren zoals warmte, zuurstof, regen, vochtigheid, sneeuw, verontreinigen-
de elementen en chemicaliën, en zonlicht (ultraviolet) hebben de neiging de levensduur van hout ongun-
stig te beïnvloeden, vooral bij buitentoepassingen. Hierbij treedt verwering van hout, waarbij dit versterkt 
wordt door andere processen, zoals wassen door regen, door de wind weggeblazen deeltjes, veranderin-
gen in temperatuur en vochtigheid, en reactie met de chemicaliën in de lucht. Hoewel het aantastings-
proces vele vormen kan aannemen, afhankelijk van het hout en de intensiteit van de blootstelling aan de 
omgeving, begint het in het algemeen met een kleurverandering gevolgd door langzame erosie van het 
oppervlak. Uiteindelijk leidt dit tot scheurvorming (Asif, 2009). 
De duurzaamheid is zeer sterk afhankelijk van de omstandigheden. Alle houtsoorten worden in vijf duur-
zaamheidsklassen verdeeld, dit betreft het kernhout. Spinthout wordt bestempeld als niet duurzaam. 
Omdat deze gevoelig is voor schimmels, fungi en insecten. De volgende tabel toont de duurzaamheids-
klassen van hout. Die worden bepaald op basis van de levensduur, van een onbehandeld paaltje met een 
doorsnede van 5 x 5 cm. Het houten paaltje wordt in contact gebracht met de grond, en bijgevolg ook 
met de aanwezige houtaantastende organismen. Bij de kerkhofproeven worden deze paaltjes half in de 
grond geklopt. Uit deze proeven bleek dat ter hoogte van het grondoppervlak het meeste aantasting ge-
beurt. Daarentegen is de aantasting bovengronds en ondergronds een stuk trager (Verbeke W. & Belgian 
Woodforum, 2006).

Tabel	3:	Natuurlijke	duurzaamheidsklasse	van	kernhout	(Verbeke	W.	&	Belgian	Woodforum,	2006).

Het systeem van de conventionele natuurlijke duurzaamheid geldt dus voor gewone buitensituaties in 
grondcontact. Men stelt, voor onbehandeld buitenschrijnwerk in het algemeen een minimum van duur-
zaamheidsklasse III, voor. Wanneer het gaat over toepassing van hout in droge lokalen, binnenhuis kunnen 
alle houtsoorten gebruikt worden. Geen enkele inheemse boomsoort haalt duurzaamheidsklasse I, de 
meeste zitten zelfs in de laagste klasse en zijn dus “vergankelijk”. Er is een grove relatie tussen de volu-
mieke massa en de natuurlijke duurzaamheid: hoe zwaarder het hout, hoe duurzamer, maar dit is geen 
vaste regel (Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).

1.6.2  Natuurlijk behandeling: wateren van hout  

Bij toepassen van de techniek, wateren van hout, worden de boomstammen gedurende een lange tijd in 
water bewaard. Het betreft een eeuwenoude houtbehandelingsmethode. Afhankelijk van de houtsoort 
kunnen de vers gekapte, ongezaagde boomstammen gedurende 9 maanden tot 3 jaar in water bewaard 
worden. Deze manier van behandelen beoogt een resultaat waarbij de boomstammen beter verwerkbaar 
zijn en het werken van het hout, na het drogen zal ook minder optreden. Bovendien zorgt deze manier van 
werken ervoor dat het milieu minder belast wordt. Bij voorkeur wordt er gekozen om in de winterperiode 
hout te kappen, omdat in deze toestand de bomen in rust zijn en minder sappen bevatten. Dit brengt met 
zich mee dat het risico van aantasting door schimmels, zwammen of insecten van geveld hout in de winter 
kleiner is dan in de zomer. Men moet er wel belang aan schenken dat de boomstammen, nadat ze geveld 
zijn, in het water terechtkomen (van Benthem, M. & Massop, M., 1999). 
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Deze gevelde boomstammen worden bij voorkeur in schoon, stromend water gewaterd, met het worte-
leinde tegen de stroom in. Echter weet men nog niet welke watertype, zoet, brak of zout, het beste resul-
taat geeft bij wateren van hout. Van groter belang is dat het te wateren hout permanent in het water ligt, 
bij voorkeur onder de waterspiegel. Zolang niet meer dan een derde van de stam boven de waterspiegel 
uitsteekt blijft het hout verzadigd met water. Omdat het wateren van hout een langdurig proces is en ren-
teverlies een steeds groter rol is gaan spelen is het wateren steeds zeldzamer geworden (van Benthem, M. 
& Massop, M., 1999). 

Waarom hout wateren 
Het wateren van hout zorgt ervoor dat trek- en krimpscheuren voorkomen worden. Tevens is tijdens de 
opslag in het water, de kwaliteit van het hout gewaarborgd. Nadat de boomstammen gewaterd zijn, gaat 
het ontschorsen, verzagen en schillen makkelijker. Het helpt om het drogen van hout te versnellen en 
gelijkmatiger te maken. Bovendien wordt het adsorptievermogen van het hout verbeterd. Bij sommige 
houtsoorten kan de kleur ook beter uitkomen na het wateren (van Benthem, M. & Massop, M., 1999).  

Hout in water 
Zoals eerder besproken komt water op twee manieren in de cellen van het hout. In de celwand als gebon-
den water, of in de celholten als ‘vrij’- of capillair water. Een levende boom kan veel water in zijn opslaan, 
zelfs veel meer dan in de omgeving aanwezig is. Bij alle levensprocessen van de boom is water onmisbaar. 
Nadat de boom geveld wordt, begint de boom al het water af te staan door verdamping aan de omge-
ving. In normale omstandigheden gaat de stam water afstaan, totdat er een evenwicht met de omringen-
de lucht is bereikt. Op die manier is hout luchtdroog. Tijdens het verdampen zal eerst water uit de celhol-
ten verdwijnen. Bij het wateren van hout gebeurt juist het omgekeerde. De celholten gaan als eerste water 
opnemen, het hout zal aan de buitenkant natter zijn dan binnenin de stam. Door het wateren, zal aan de 
buitenkant van de stam een watermantel gevormd worden, zodat er geen of weinig zuurstof aanwezig is. 
Dit houdt in dat ook de celholten gedeeltelijk verzadigd raken met water. Wanneer dit doel bereikt is, is 
het hout beschermd tegen aantasting. De stam moet met het worteleind tegen de stroming in worden 
gelegd. Op die manier kan de stam, i.v.m. het zuigend vermogen, dat nog in de houtvezels aanwezig is, 
zoveel mogelijk water opnemen en dit aan het einde van de top vermengd met sappen, weer afgeven. 
Deze sappen zitten in de inhoud van de cellen, en bestaan uit bepaalde voedingsstoffen (o.a. zetmeel en 
reservestoffen) die dus worden uitgeloogd. Door deze uitlozing is het hout minder vatbaar voor aantasting 
(van Benthem, M. & Massop, M., 1999).  

Kwaliteit van gewaterd hout 
Als men overblijfselen van paalwoningen bestudeert kan men concluderen dat bepaalde houtsoorten 
zeer geschikt zijn om in water toegepast te worden. Als hout op een juiste manier in hout bewaard wordt, 
wordt het hout beschermd tegen een groot aantal schimmels en bacteriën. De onderstaande tabel toont 
aan welke houtsoorten voor hoelang onder water goed blijven (van Benthem, M. & Massop, M., 1999).

Tabel	4:	De	houdbaarheid	van	verschillende	houtsoorten,	onder	water	(van	Benthem,	M.	&	Massop,	M.,	1999).

Het wateren van hout vergemakkelijkt het ontschorsen van de boomstammen. Het zorgt er bovendien 
voor dat de spanningen in het hout verminderd zijn waardoor het verzagen eenvoudig zal verlopen. Een 
bijkomend voordeel van wateren is dat hout sneller en gelijkmatiger zal drogen, maar dit is ook van ande-
re factoren zoals dikte en structuur van het hout afhankelijk. Uit onderzoek (van Benthem, M. & Massop, 
M., 1999) bleek dat gewaterd hout tussen de 10 en 50 % sneller droogt, dan zijn niet gewaterd hout 
soortgenoten. Dit zou een gevolg zijn doordat bij het wateren de levenssappen van het hout worden 
weggespoeld en in plaats hiervan gevuld met water. Bij het drogen is het echter makkelijker om water te 
verdampen dan levenssappen (van Benthem, M. & Massop, M., 1999).

1.6.3  Behandelingsproducten  

Er zijn heel veel producten en technieken voor houtverduurzaming op de markt. De meeste werken pre-
ventief maar sommige producten zorgen voor een effectieve verbetering. Bij dit laatste wordt de aan-
wezige infectie gestopt en elke nieuwe infectie voorkomen. Echter is het in de praktijk vaak moeilijk om 
een verbetering te brengen aan het hout. Om deze reden wordt een preventieve behandeling het vaakst 
verkozen. De meeste verduurzamingsbehandelingen werken chemisch met één of ander product, dat met 
het hout verbonden wordt. De chemische behandelingen hebben in meeste toepassingen effect op het 
indringen van water, dit probeert men te belemmeren zodat het houtvolume zo min mogelijk zou schom-
melen. Toepassing van chemische producten kan er ook voor zorgen dat het hout beschermd wordt tegen 
aantastingen door organismen. Dit wordt meestal bekomen door het hout te impregneren. Vervolgens 
kan het hout ook voorzien worden van een beschermingslaag. Hierbij wordt een product op het oppervlak 
van het hout aangebracht zodat het hout weerstand biedt tegen brand, UV-stralingen en doordringen van 
vocht (Ramage et al., 2017).

    Figuur	5:	Voorstelling	van	verschillende		houtbehandelingstechnieken			 	 	 	
	 	 	 	 (Ramage	et	al.,	2017).

In figuur 6 worden drie behandelingsmethodes voorgesteld waarbij hout aangepast kan worden door een 
coating toe te voegen, de celwand te modificeren of te impregneren. Bij de verandering van de celwand 
kan men ook het onderscheid maken tussen thermisch en chemisch gemodificeerd hout. Beide behande-
lingen zullen de samenstelling van het materiaal wijzigen (Ramage et al., 2017). 
De thermische behandelingen vragen veel energie maar belemmeren biologische aantasting van het hout. 
(Verbeke W. & Belgian Woodforum, 2006).
Het niveau van de kunstmatige duurzaamheid wordt bepaald door enkele factoren. Eerst en vooral wordt 
de kunstmatige duurzaamheid bepaalt door natuurlijke duurzaamheid zelf. Vervolgens wordt het bepaald 
door de chemische samenstelling van het hout. De andere factoren zijn: de hoeveelheid opgeslorpte op-
lossing in het hout, de indringingsdiepte en de graad van absorptie van het product in de houtstructuur. 
Het spinthout zelf is niet duurzaam maar is wel heel gemakkelijk te verduurzamen. De grootste problemen 
doen zich voor bij houtsoorten die zelf onvoldoende duurzaam zijn voor de toepassing waarvoor ze toege-
past zullen worden, en zich ook niet laten verduurzamen omdat ze heel moeilijk producten toelaten (Ver-
beke W. & Belgian Woodforum, 2006). 

. 
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1.7 Conclusie

In dit deel wordt een samenvatting weergegeven van de belangrijkste aspecten van het materiaal, die van 
belang zijn voor de volgende delen. 
Bij het werken met hout is het van belang dat men de verschillende eigenschappen van het materiaal 
goed kent. Deze eigenschappen bepalen welke houtsoort geschikt is voor welke toepassing. Als men het 
houtelement verkeerd behandeld zal men de gevolgen hiervan bemerken. Hierdoor is het van belang om 
al in het begin de juiste keuze te maken, voor het te gebruiken houten element.
Hout is een materiaal dat werkt onder veranderende vochtigheid, waarbij hout krimpt en zwelt. De isole-
rende waarde van hout is goed waardoor het een warm en aangenaam gevoel geeft. Bij het opwarmen 
gaat hout meestal water verliezen maar dit effect is in praktijk vrij verwaarloosbaar. Dit maakt wel dat hout 
redelijk vormstabiel is bij hoge temperaturen en bijgevolg een relatief hoog brandweerstand heeft. Waar-
door bij brand het materiaal langzaam en gelijkmatig zal branden. Dit maakt dat men goed kan voorspel-
len wanneer het hout zal bezwijken. 
Doordat hout een natuurlijk materiaal is kan het aangetast worden door verschillende organismen. Er 
bestaan verschillende technieken om het hout te beschermen maar deze technieken zijn niet altijd even 
duurzaam. Het wateren van hout is een duurzame methode om het hout te behandelen. Echter is er 
gebrek aan onderzoek dat aantoont dat het wateren van hout effectief de duurzaamheidsklasse van hout 
verbeterd.  
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In het eerste deel werden de verschillende eigenschappen van hout onderzocht. In dit deel ligt de focus 
op het potentieel van hout om een bijdrage te leveren binnen circulaire economie. Er wordt getracht een 
antwoord te bieden om deze vraag: Wat zijn de circulaire en duurzame potenties van materiaal hout?
  Hiervoor wordt het Cradle to Cradle principe (McDonough & Braungart, 2002) behandeld en het vlinder-
diagram van de Ellen MacArthur Foundation (2015) besproken. Als leidraad worden de ontwerprichtlijnen 
veranderingsgericht bouwen van Ovam aangehaald. Deze richtlijnen zullen in de komende delen ook wor-
den gehanteerd. Vervolgens wordt specifiek het materiaal binnen het circulair kader bekeken waarbij de 
rol van hout in de verschillende kringlopen wordt overlopen. Bovendien worden in dit deel ook de aspec-
ten van duurzaamheid van het materiaal onder de loep genomen.

2.1 Circulaire economie

Circulaire economie (CE) is opgekomen als een nieuw industrieel paradigma en als een oplossing voor de 
negatieve externe effecten die door de lineaire economie worden blootgelegd (Murray et al., 2015). Het 
belangrijkste doel van een circulaire economie is om economische groei los te koppelen van beperkingen 
van natuurlijke hulpbronnen en sociale impact (Merli et al., 2017). Het concept circulaire economie wordt 
op de volgende manier gedefinieerd: “een duurzaam ontwikkelingsinitiatief met als doel de lineaire ma-
teriaal- en energiedoorvoerstromen van de maatschappelijke productie-consumptiesystemen te vermin-
deren door materiaalkringlopen, hernieuwbare en cascade-achtige energiestromen toe te passen op het 
lineaire systeem. Circulaire economie bevordert hoogwaardige materiaalkringlopen naast meer traditione-
le recycling en ontwikkelt systeembenaderingen voor de samenwerking van producenten, consumenten 
en andere maatschappelijke actoren bij het werken aan duurzame ontwikkeling” (Korhonen et al., 2018, p. 
547). 

2.2 Cradle to Cradle en vlinderdiagram 

Cradle to Cradle 
‘Reduce, reuse, recycle’, die woorden horen we de laatste decennia steeds vaker opkomen. Nochtans 
de positieve indruk die deze woorden maken, schuilt er toch een addertje onder het gras. Zoals architect 
William McDonough en chemicus Michael Braungart in hun boek, Cradle to Cradle (C2C), aangeven, 
houdt deze benadering alleen maar het eenrichtingsmodel van ‘wieg tot graf’ in stand, dat dateert uit de 
Industriële Revolutie en in de eerste plaats zulke fantastische hoeveelheden afval en vervuiling creëert. Ze 
leggen uit hoe producten vanaf het begin zo ontworpen kunnen worden zodat ze, na hun nuttige leven, 
voeding bieden voor iets nieuws, continu circulerend als zuivere en levensvatbare materialen binnen een 
‘wieg tot wieg’ -model. De grondstoffen en materialen worden hergebruikt zonder dat ze hun waarde ver-
liezen (Braungart & McDonough, 2008). 
Het ‘Cradle to Cradle’- concept is steeds meer praktijkgericht geworden door de ontwikkeling van zijn 
normen en door een certificeringsprogramma dat producten beoordeelt aan de hand van vijf circulaire 
economie-capaciteiten: materiaalgezondheid (MH), hergebruik van materiaal (MR), hernieuwbare energie 
(RE), waterrentmeesterschap (WS), en sociale eerlijkheid (SF) (Cradle to Cradle Certified, 2022). Op dezelf-
de manier, zoals Ghisellini et al. (2014, p. 26) aanstipten: “Het aannemen van een Cradle to Cradle-per-
spectief dat is ingebed in circulaire economie, terwijl het verlies van waardevolle materialen wordt voor-
komen, maakt een verlaging van de kosten voor de bedrijven en gemeenten mogelijk, als gevolg van een 
vermindering van het probleem van afvalbeheer, evenals een vermindering van de externe effecten voor 
de samenleving (minder vervuiling), nieuwe werkgelegenheidskansen en meer welvaart voor huishoudens 
met een laag inkomen.” Cradle to Cradle stelt een methode voor om een gunstige voetafdruk te hebben 
voor bedrijven onder drie hoofdprincipes: afval elimineren, hernieuwbare energie gebruiken, en diversiteit 
bevorderen. 

Figuur	6:	Cradle	To	Cradle,	biologische	en	technische	kringloop	(EPEA,	2009).
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In figuur 6 wordt het principe van Cradle to Cradle geïllustreerd. De biologische cyclus, bevat alle natuur-
lijke grondstoffen die na gebruik weer kunnen terugkeren naar de natuur of geherintroduceerd kunnen 
worden in deze cyclus. Op deze manier kan het afval van een oud product gebruikt worden als ‘voedsel’ 
voor een nieuw product. De andere cyclus is de technische cyclus die, goederen zoals elektronische artike-
len bevat. Bij dit soort producten hecht men in het ontwerp- en productieproces, al aandacht , zodat men 
het product na gebruik als grondstof voor andere doeleinden kan aanwenden. Ze worden dan gesorteerd 
op grondstof en vervolgens opnieuw ingezet in de technische cyclus. Op die manier wordt de kwaliteit van 
het materiaal behouden en wordt kwaliteitsverlies of ‘downcycling’ vermeden.

Vlinderdiagram 
Ook Ellen MacArthur Foundation baseert zich op Cradle to Cradle principe. Dat wordt schematisch weer-
gegeven in de volgende figuur. Bij het vlinderdiagram spreekt men ook over de biologische en technische 
kringloop. Aan de linkerkant staat de natuurlijke cyclus, waar het duurzaam beheer en de vernieuwing van 
deze biologische hulpbronnen en stromen absoluut noodzakelijk zijn. Aan de rechterkant staat de techni-
sche cyclus, die verantwoordelijk is voor het creëren van circulaire strategieën voor vermindering, herge-
bruik en recycling. 
Er worden drie principes gehanteerd bij de overgang naar circulaire economie. Het eerste principe is het 
behoud van natuurlijke kapitaal. Daarbij moet men proberen om de eindige bronnen zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken en zo veel mogelijk hernieuwbare hulpbronnen te gebruiken. Ten tweede moet men de waar-
de van de grondstoffen zo hoog mogelijk proberen te houden. Op die manier zullen de materialen die in 
de biologische of technische kringloop zitten steeds terug ingezet kunnen worden als grondstof. De mate-
rialen moeten benaderd worden met het oog op herstel, hergebruik en ontmanteling. Ten slotte probeert 
men de efficiëntie van de kringlopen steeds te verbeteren zodat de negatieve gevolgen zoals hoeveelheid 
afval en vervuiling, verminderen en zelfs verdwijnen (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Figuur	7:	Cradle	to	Cradle	(C2C)	(Ellen	MacArthur	Foundation	,	2019).

2.3 Circulaire bouwsector

OVAM werkte samen met een aantal onderzoeksinstellingen (VUB, VITO, KU Leuven) en architecten om 
ontwerprichtlijnen samen te stellen. Aan de hand van deze ontwerprichtlijnen kunnen ontwerpers en 
bouwheren meer inzicht krijgen in veranderingsgericht bouwen. Daarnaast hebben ze een leidraad om 
hun circulair bouwen in hun ontwerpen te integreren. Deze fiches kunnen helpen om tot bepaalde oplos-
singen binnen circulair bouwen te komen. Met de fiches willen ze ook doordacht gebruik van materialen 
weergeven (OVAM, 2015). 
Bij OVAM spreken ze over veranderingsgericht bouwen in plaats van circulair bouwen. Dit komt omdat 
ze vanuit OVAM willen inspelen op de samenleving die continu aan het veranderen is. Voor de Vlaamse 
bevolking wordt er tegen 2060 een stijging met 23% verwacht, daarmee gaaat ook een stijgende vergrij-
zing en nog meer gezinsverdunning gepaard. Om die reden zouden de gebouwen tegen 2060 moeten 
inspelen op de veranderende samenleving op sociaal, economisch en fysiek vlak. Bovendien moeten de 
gebouwen zich schikken tot de veranderende wensen en noden van de gebruikers. Door bouwsystemen 
te gebruiken waarbij er aandacht geschonken wordt aan toegankelijke, eenvoudige en omkeerbare verbin-
dingen is hergebruik van bepaalde materialen gemakkelijker. Ze halen aan dat geprefabriceerde en de-
monteerbare bouwsystemen hiervoor geschikt zijn om in te spelen op de veranderingen. Wanneer de ge-
bouwen gerenoveerd worden om aan de eisen te voldoen, dan zijn hoge kosten, veel grondstofverbruik, 
ontstaan van afval daaraan verbonden. Door bij de ontwerpfase duurzaam om te gaan met grondstoffen 
en ruimte, en door materiaalkringlopen te sluiten in de bouwsector kan veranderingsgericht of dynamisch 
bouwen mogelijk gemaakt worden (OVAM, 2015). 

Tabel	5:	24	Ontwerprichtlijnen	voor	Veranderingsgericht	Bouwen	(OVAM,	2015).
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2.3.1 Hout in circulaire economie

Biologische en  technische kringloop 
Hout is een biologische voedingsstof en volgt dus de biologische cyclus, met de mogelijkheid van een 
zekere “cascade”. Het is mogelijk dat afvalhout en bijproducten van de verwerkende industrie worden her-
gebruikt voor de productie van panelen (Law, 2020). Hout is een eerder beperkte grondstof, waardoor het 
belangrijk is om de houten producten zo lang mogelijk in de kringloop te houden waarbij er geen waarde-
vermindering is (Braekevelt et al., 2020).  
Echter zou men bij de ontwikkeling van houten producten aandacht moeten schenken opdat elementen 
uit de twee kringlopen niet met elkaar vermengd worden. Aan de houten producten die in de biologische 
kringloop zitten mogen geen giftige, kankerverwekkende of moeilijk afbreekbare stoffen, die schadelijke 
effecten kunnen hebben voor de natuur, worden toegevoegd (Braungart & McDonough, 2008). Echter 
wordt binnen de bouwsector hout niet als ruw materiaal gebruikt maar wordt er gebruik gemaakt van 
behandeld hout. Zoals behandeld in 1.5.3 zijn er verschillende mogelijkheden om hout te behandelen. 
Behandelingsproducten op basis van water zijn wel nog milieuvriendelijk. Als hout behandeld wordt met 
chemicaliën kunnen deze schadelijk zijn voor de ondergrond waardoor deze niet kunnen terugkeren naar 
de natuur.  
In deze scriptie worden de ambachtelijke verbindingen besproken waardoor de principes van de tech-
nische kringloop van toepassing zullen zijn. Bij het maken van de verbindingen spelen de verschillende 
bevestigingswijze tussen de houten elementen een belangrijke rol. In de onderstaande tabel wordt weer-
gegeven welke verbindingstechnieken geschikt zijn voor hergebruik (Hradil et al. 2014). Daaruit blijkt dat 
lijmverbindingen het minst geschikt zijn in functie van hergebruik. De verbindingstechnieken moeten het 
mogelijk maken om de verbinding te ontkoppelen waardoor de verschillende onderdelen kunnen herge-
bruikt worden zonder dat er waardeverlies is.

Tabel	6:	Evaluatie	de	geschiktheid	voor	hergebruik	van	verschillende	verbindingstechnieken	voor	houten	elementen	(Hradil	et	al.,	2014).

2.3.2 Cascadering 

In de meeste studies wordt cascadering eigenlijk als lineair gezien, waarbij het ene gebruik op het andere 
volgt, gevolgd door terugwinning en recycling om het materiaal beschikbaar te maken voor een ander 
gebruik, maar waarbij de waarde bij elke stap vaak afneemt, en het hout uiteindelijk als energiebron wordt 
gebruikt. De benadering is nu echter geleidelijk geëvolueerd tot een meer “circulair” concept, dat meer-
dere, vaak onderling verbonden trajecten omvat die een afspiegeling zijn van technologische ontwikkelin-
gen (Europese Commissie, z.d.). 
De Europese Commissie (z.d.) heeft de huidige literatuur over cascadering bestudeerd, om het cascade-
ringgebruik van hout te definiëren en de milieu- en sociale effecten van cascadering te beoordelen. Uit 
de resultaten blijkt dat er tot nu toe een algemeen gebrek aan consensus bestaat over de wijze waarop 
cascadering moet worden gedefinieerd, maar dat er gemeenschappelijke elementen in de verschillende 
conceptuele opvattingen over cascadering kunnen worden geïdentificeerd. De verschillen in de definities 
van cascadering hebben betrekking op het soort biomassa dat wordt meegerekend, maar ook op de vraag 
of één enkele fase of meerdere fasen als cascadebeginsel zijn toegestaan, of dat het strikt beschrijvend is 
of een strategisch perspectief omvat, en of de waarde en de kwaliteit van het gecascadeerde materiaal in 
aanmerking worden genomen. De meeste definities van cascadering omvatten downcycling van materiaal 
(afnemende kwaliteit), recycling in een gesloten kringloop (onveranderende kwaliteit) en upcycling van ma-
teriaal (toenemende kwaliteit). 
Een andere interpretatie van cascadering wordt weergegeven in de onderstaande figuur. Hierbij wordt 
cascadering opgedeeld in drie onderdelen. Eerst is er cascadering in de tijd, waarbij het materiaal opeen-
volgend wordt gebruikt voor gelijkaardige of verschillende toepassingen. Men moet echter wel voor zor-
gen dat de materialen hun waarde behouden doorheen de cascade opdat de levensduur gemaximaliseerd 
wordt en zoveel mogelijk keuzeopties open blijven voor de volgende toepassing. Volgende type is casca-
dering in waarde, met doel om de waardebehoud over de hele levensduur te maximaliseren. Echter kan 
het woord ‘waarde’ verschillende betekenissen krijgen, zoals toegevoegde waarde, milieu-impact, broei-
kasgasemissies, maatschappelijke waarden, enzovoort. Meestal wordt ‘waarde’ gebruikt in de betekenis 
van toegevoegde waarde. Als laatste is er cascadering in functie, daarbij tracht men vanuit een grondstof 
verschillende functionele producten te maken, op deze manier zal gedurende hele levensduur het totaal 
functioneel gebruik gemaximaliseerd worden. Die drie onderdelen vullen elkaar aan, in de meeste geval-
len zal het zelfs nodig zijn om deze drie strategieën te combineren opdat het meest optimale resultaat 
wordt bereikt. Dit inzicht wordt voornamelijk toegepast in de context van bioraffinaderijen, die zowel con-
ventionele strategieën voor de omzetting van afval in energie omvatten als nieuwe paden voor het gebruik 
van energie uit afvalhout, zoals chemicaliën of bioplastics. In het algemeen zijn conceptuele overwegingen 
en praktische toepassingen van cascadering zeer populair in de houtsector (Odegard et al., 2012).

Figuur	8:	Drie	strategieën	van	cascadering	(Odegard	et	al.,	2012).
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De eerste stap van cascade van hout begint bij natuurlijk rondhout, de omgezaagde stammen. De ene 
helft is bestemd als brandstof en de andere helft wordt gebruikt als industriële rondhout. Deze worden 
verzaagd tot massief houten balken en planken of verwerkt tot plaatmateriaal om te kunnen toepassen 
in de bouwsector (FAO, 2020). Bij het scheiden van de schors van boomstammen wordt deze al gebruikt 
als biomassa. Het zaagsel dat hierbij ontstaat wordt verwerkt in de papierindustrie of bij geperste platen 
(Hudert & Pfeiffer, 2019). 
Bij de volgende stap van de cascade wordt massief hout of samengesteld hout toegepast in constructies. 
Structureel toegepast hout blijft een lange tijd zijn functie vervullen binnen een gebouw. Dat zorgt ervoor 
dat deze stap een lange omlooptijd heeft (Hudert & Pfeiffer, 2019). Vervolgens zijn er de houtplaten. Die 
kunnen uit houtsnippers (OSB) of uit zeer fijngemalen houtvezels (MDF) bestaan. Voor de productie van 
deze platen wordt 30% gerecycleerd materiaal gebruikt (Egger, 2021). 
De laatste stappen van de cascade behandelen afvalhout in vezelproducten zoals papier en toepassing in 
chemie. Als finale stap wordt hout verbrand om energie op te wekken (Hudert & Pfeiffer, 2019).
Als het hout zelf niet is behandeld met producten, zoals bijvoorbeeld verf, dan is het relatief eenvoudig 
om metalen zoals spijkers en schroeven te verwijderen wanneer het hout gebruikt zal worden voor andere 
toepassingen. Het probleem dat daarbij ontstaat is dat het verwijderen van bevestigingsmiddelen hand-
matig te arbeidsintensief is. Het wegsnijden van het hout dat spijkers en schroeven bevat zou leiden tot 
materiaalverspilling. Dat zou bijgevolg de economische en ecologische levensvatbaarheid van massief 
hout op grote schaal kunnen aantasten (Hudert & Pfeiffer, 2019).

Figuur	9:	De	ideale	cascade	van	hout	(Hudert	&	Pfeiffer,	2019).

2.4 Duurzaamheid van hout 

Definiëren duurzaam
Volgens Van Dale (2021) heeft het woord “duurzaam” drie betekenissen: lang durend, weinig aan slijtage 
of bederf onderhevig en het milieu weinig belastend. Daarnaarst, ter aanvulling van de definitie van Van 
Dale, is het belangrijk oog te hebben voor de beschikbaarheid van grondstoffen. 
Bij het verwerken van hout tot eindproduct, ontstaat er afval tijdens een aantal stadia. Ten eerste wordt tij-
dens de oogst en winning een kleine hoeveelheid afval gegenereerd. Ten tweede wordt tijdens de primai-
re verwerking (zagerij) een aanzienlijke hoeveelheid afval, meestal 40 à 50%, geproduceerd. De meeste 
houtproducten ondergaan meestal nog een secundaire verwerking om te worden verwerkt tot het eind-
product. Ook dat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afvalproductie. Bij de fabricage van meubels, 
bijvoorbeeld, wordt 40 tot 50% van het gezaagde hout verspild wanneer hardhout wordt gebruikt, on-
geveer 30% bij naaldhout en 10-15% bij paneel producten. De fabricage van schrijnwerk, zoals ramen en 
deuren, genereert vergelijkbare cijfers. In principe hangt de hoeveelheid afval die tijdens de oogst en afval 
dat tijdens verwerkingsfasen ontstaat, af van de doeltreffendheid van de bewerking en de efficiëntie van 
de betrokken technologieën. Meestal wordt het geproduceerde afval gezien als een nevenproduct omdat 
het afval verwerkt kan worden. Het afval kent toepassingen, bijvoorbeeld als grondstof voor de plaat- en 
papierindustrie. Een aanzienlijke hoeveelheid van dit soort houtafval wordt geproduceerd door de bouw-
sector. Een aanzienlijk deel van dit afval wordt teruggewonnen, terwijl de rest wordt verwijderd, meestal 
naar stortplaatsen of door verbranding. Hout is recycleerbaar materiaal. Gerecycleerd hout is gemakkelijk 
te sorteren en vereist geen ingewikkelde herverwerking. Belangrijke bronnen van gerecycleerd hout zijn: 
gesloopte huizen, oude gebouwen, loodsen, fabrieken, pakhuizen, werven en boten.  Gerecycleerd hout 
is populair in een aantal toepassingen. Een van de belangrijkste toepassingen van gerecycleerd hout is 
de productie van spaanplaat. Deze en aanverwante plaatproducten vervangen geleidelijk massief hout 
in een aantal toepassingen, waardoor ze een potentieel nuttige bijdrage leveren tot het efficiënt gebruik 
van hout.  Een andere toepassing van hout is het gebruik voor biomassabrandstof. Dit kan in de vorm van 
pellets of spaanders van afvalhout, houtblokken voor kachels, of wilgenhakhout voor het verbranden van 
hout in elektriciteitscentrales. Gerecycleerd hout wordt ook gebruikt in vloeren, lambrisering, balken en 
spoorbielzen (Asif, 2009). 

2.4.1 Afvalbeheer 

Houtafval kan ontstaan in verschillende sectoren: zo is er industriële houtafval, ook wel resthout genoemd, 
het houtafval van bedrijven en het houtafval van huishoudens. Industrieel houtafval ontstaat grotendeels 
door de houtverwerkende industrie en bestaat voornamelijk uit spaanplaat, meubel en schrijnwerkerijen. 
Dit soort houtafval vertoont een zekere verontreiniging vangwege het gebruik, van onder andere, plaat-
materiaal met PVC-bedekking. Uit bosontginning of zagerijen ontstaat ook houtafval, maar dit betreft 
natuurlijk houtafval. Houtafval dat geproduceerd wordt door bedrijven bestaat voornamelijk uit bouw- en 
sloophout, meubilair en verpakkingen. Ook huishoudens produceren houtafval in de vorm van bouw- en 
sloophout, meubilair en tuinhout (Devriendt & Vanderstraeten, 2003). 
Houtafval ontstaat op laatste fase wanneer het hout niet meer in staat is om hergebruikt te worden. Het 
toepassen van houtafval als brandstof is interessant omwille dat CO2 neutraal is. Daarbij gaat men ervan 
uit dat het aantal gekapte bomen terug aangeplant worden. Houtafval wordt dan ook reeds intensief toe-
gepast voor energieopwekking via klassieke conversiesystemen voor productie van proceswarmte, verwar-
ming, elektriciteit en warmtekrachtkoppeling (WKK). 
OVAM schat de jaarlijkse afvalproductie op 740.000 ton, waarvan circa 75 % afkomstig van de secundaire 
verwerking is en 25 % van de eindverwerking van hout. Van deze hoeveelheid zou ongeveer 100.000 tot 
150.000 ton verbrand worden. In de meeste gevallen wordt houtafval intern ingezameld en gerecycleerd. 
Het wordt gebruikt als grondstofvervanger in het productieproces of het wordt als brandstof verbrand in 
hun installatie, voor de verwarming van gebouwen of opwarming van installaties. De overige hoeveelheid 
gaat hoofdzakelijk naar recyclage. Het houtafval dat in Vlaanderen verbrand wordt, bedraagt 400.000 ton. 
De bouw- en sloopsector hebben het grootste aandeel in de productie van houtafval in de industriële 
sector van eindgebruikers. OVAM schat dat er tussen 150.000 ton en 250.000 ton per jaar geproduceerd 
wordt door die sector (Devriendt & Vanderstraeten, 2003).
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Voor het verwerken van houtafval bestaan verschillende mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn herge-
bruik, materiaalrecyclage, thermische verwerking en storten. In figuur 10 worden de verschillende verwer-
kingswijzen en hun onderlinge relatie weergegeven (Devriendt & Vanderstraeten, 2003).

Figuur	10:	overzicht	inzamel-	en	verwerkingsstructuur	van	houtafval	(Devriendt	&	Vanderstraeten,	2003).

2.4.2 Hergebruik 

Houtbouw is in de laatste jaren in opmars: er wordt ingespeeld op verschillende manieren om de hout-
verbindingen zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen realiseren. Er is een ruim aanbod aan verbin-
dingstechnieken om verschillende houten elementen in verschillende richtingen met elkaar te verbinden. 
Echter zijn niet alle verbindingsmethodes geschikt om de verbindingen los te koppelen. Bovendien zijn 
in de meeste toepassingen de verbindingen niet toegankelijk. Bij de huidige verbindingen wordt er veel-
al gebruik gemaakt van lijm, kitten, cement, etc. om ervoor te zorgen dat de aansluitingen zo luchtdicht 
mogelijk zijn. Daarbij komt kijken dat verlijmen meestal een gemakkelijkere en goedkopere oplossing is. 
Bovendien kunnen natte verbindingen soms ook structureel een voordeel bieden. Maar die manier van 
bouwen zorgt er wel voor dat de aansluitingen niet meer losgekoppeld kunnen worden. Wanneer men 
deze verbindingen zou uitvoeren met bijvoorbeeld schroeven of een kliksysteem, dan kan men de verschil-
lende onderdelen demonteren. Daardoor zullen de onderdelen niet eindigen als afvaln maar hergebruikt 
of hoogwaardig gerecycleerd kunnen worden. Bovendien zou men ook gebruik kunnen maken van een 
materiaalpaspoort om ervoor te zorgen dat men exact weet welke materialen er gebruikt worden om ze 
achteraf efficiënt te hergebruiken zonder waardeverlies. 
In 2020 hebben de onderzoeksinstituten van Zweden (RISE) een studie uitgevoerd naar nieuwe concepten 
voor deconstructie en hergebruik (DfDR) die kunnen worden toegepast in de hedendaagse houtbouw. De 
studie was voortgebracht in het denkkader ‘de toekomst is circulair’, waarbij ze onderzoek doen naar de 
mogelijkheden binnen circulair gebruik van hout in de bouw. Voor het onderzoek werden gebouwen ont-
worpen om voor een beperkte periode op een specifieke plaats te bestaan, en later afgebroken en weer 
in elkaar gezet op een andere locatie, zonder enige aanpassing of toevoeging van andere elementen. De 
bestudeerde gebouwen hebben geleid tot het opstellen van enkele ontwerpconcepten. 

Die concepten zullen in het laatste deel als basis gebruikt worden om ontwerprichtlijnen op te stellen voor 
de hedendaagse toepassingen van traditionele houtverbindingen.
In het volgende deel worden de traditionele houtverbindingen behandeld, die kunnen als basis dienen om 
meer gebruik te maken van circulaire verbindingstechnieken. Daardoor kunnen de verschillende elemen-
ten hergebruikt worden zonder dat hun kwaliteit aangetast wordt. 
In het volgende deel worden de traditionele houtverbindingen behandeld, deze kunnen als een basis 
gebruikt om meer gebruik te maken van circulaire verbindingstechnieken. Waardoor de verschillende ele-
menten hergebruikt kunnen worden zonder dat hun kwaliteit aangetast wordt. 

2.5 Conclusie 

De shift van een lineair naar een circulair model is nodig om de huidige uitdagingen aan te pakken. De 
conventionele manier van denken waarbij een gebouw begint met het ontwerp en eindigt met de sloop, 
moet worden gewijzigd naar een denkwijze waarbij men op voorhand al nadenkt over demontage en 
hergebruik opdat de materialen zo lang mogelijk in de kringlopen blijven. Om dit te kunnen toepassen 
moet de levenscyclus van het materiaal overwogen worden. Daarbij speelt de manier van de verbindingen 
een belangrijke rol. Door niet-destructieve verbindingen te gebruiken kan de hoeveelheid geproduceerde 
afval door de bouwsector dalen. Daardoor kan men voorkomen dat de houten elementen, afkomstig van 
sloop, gebruikt worden voor het verbrandingsproces of voor de energieopwekking. Men moet trachten 
om zo lang mogelijk de waarde van het materiaal te behouden. Structureel toegepast hout wordt volgens 
Hudert en Pfeiffer (2019) gedurende een lange tijd gebruikt in het hout. Maar om te kunnen voldoen aan 
de steeds veranderde situaties waarbij flexibiliteit van belang is, is het belangrijk om de verbindingen zo 
toegankelijk mogelijk te maken zodat ze de doorheen de tijd hersteld of vervangen kunnen worden. Om 
te voldoen aan de verschillende noden doorheen de tijd is het van belang om de houten structuren te zien 
als een herbruikbaar materiaalbank. Ondanks het feit dat hout een hernieuwbaar en natuurlijk is, kunnen 
we onze bossen niet eindeloos  blijven oogsten. Daardoor moet de circulariteit van houten structuren, en 
specifieker die van houten verbindingen, verhoogd worden.
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Op het punt waar verschillende dragende elementen elkaar kruisen, ontstaat een bouwknoop. Wanneer 
elk onderdeel van de verbindingen met handgereedschap wordt gemaakt, kan men spreken over ambach-
telijke verbindingen. Elke ambachtelijke verbinding gaat iets anders zijn, omdat er met de hand altijd af-
wijkingen kunnen ontstaan. Het is een tijdrovend en kostbaar proces. Ambachtelijke verbindingen werden 
voornamelijk uitgevoerd vóór de industriële periode. Dat komt omdat in die periode allerlei materialen en 
producten nog niet bestonden. Daarom werden er natuurlijke materialen gebruikt om deze verbindingen 
uit te voeren (Eggen, 2016). In dit deel worden op de volgende vragen een antwoord geformuleerd: 

- Wat is vakmanschap?
- Wat is de oorsprong van vakwerkbouw?  
- Wat zijn de circulaire en duurzame potenties van ambachtelijke vakmanschap? 

Eerst zal in dit deel de geschiedenis van vakmanschap besproken worden, waarna een overzicht van enke-
le houtverbindingen en spanten wordt gegeven. Die kunnen in het volgende deel dienen als basis bij het 
uitwerken van een concept voor een houtverbinding die inspeelt op de verschillende aspecten van cir-
culair bouwen. Als laatste wordt een case bestudeert waarin traditionele spanten gebruikt worden. In die 
case worden de ontwerprichtlijnen van Ovam getoetst. 
 

3.1 Oorsprong vakmanschap 

Tussen de elfde en de vijftiende eeuw is vakwerkbouw beginnen te groeien in Vlaanderen. Hij bereikte zijn 
hoogtepunt tussen de veertiende en de zestiende eeuw. Er bestaat geen consensus over het begin van de 
vakwerkbouw, waardoor er verschillende perioden worden gesuggereerd (Gyselinck, 2005).
Men is ervan overtuigd dat het begin van vakwerkbouw bij het integreren van vlecht- en leemwerk in 
houten skelet ligt. Om naar een vaste constructievorm te kunnen overgaan moest men vlechtwerk verder 
laten evolueren. Er zijn ook andere factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de evolutie naar 
vakwerkbouw (Gyselinck, 2005).

Rond 1250 verdween het hofstelsel waardoor akkers werden verpacht door de boeren. Dat zorgde ervoor 
dat de boeren van gemeenschappelijke gronden en bossen gebruik konden maken. Om dit te kunnen be-
heren moesten ook regels gemaakt worden. De houtsoort die afkomstig was van de omliggende bossen 
bepaalde het soort vakwerkconstructie. In de geïnventariseerde en bestuurde vakwerkgebouwen tussen 
vijftiende en de zeventiende eeuw bleek dat men toen voornamelijk uit eikenhout bouwde (Gyselinck, 
2005). Eikenhout is een duurzame houtsoort die redelijk grote trekkrachten kan opnemen en bestand is 
tegen weersinvloeden. Eerst werd aangenomen dat eikenhout gedurende drie jaar gevlot en geloogd 
werd in stromend water om beter bestand te zijn tegen krimpen en zwellen. Echter bleek uit onderzoek 
in Engeland dat men bij het optrekken van houten gebouwen gebruik maakte van ‘unseasoned wood’. 
Dat betekent dat het hout na het kappen van de boom onmiddellijk werd verwerkt (leden van Internatio-
nal Wood Committee, 1996). Nadat het houtskelet werd opgetrokken, ging het hout drogen. Die stelling 
werd ook bevestigd door onderzoek van houtconstructies in Maaseik, waarbij wordt aangenomen dat het 
hout al na zes maanden werd gebruikt (Houbrechts, z.d.). 

Aan het begin van de veertiende eeuw had de vraag naar bouwhout een grote invloed op de ontbossing 
waardoor er strenge regels moesten ingevoerd worden. Zelfs in die tijd, toen de bevolking veel kleiner 
was, was er problematiek van ontbossing. Vandaag de dag zou men veel bewuster moeten omgaan met 
houtbouw, omdat de huidige bevolking zich in stijgende lijn beweegt. Ondanks dat er al heel veel bossen 
opgebruikt waren kende vakwerkbouw zijn hoogtepunt pas tussen de veertiende en zestiende eeuw. Na 
de zestiende werden er nog steeds volwaardige houtconstructies gemaakt. Op het platteland heeft men 
tot het einde van de achttiende eeuw nog vakwerkgebouwen getimmerd, maar die kwamen stilaan in 
combinatie met steenbouw voor. Rond zeventiende eeuw begon men ook houtelementen te hergebruiken 
in de vorm van losse balken of als totaal skelet. Dat laatste kon ook, omdat vakwerk als roerend goed werd 
beschouwd. In de praktijk kwam het inderdaad voor dat iemand bij verhuizing zijn woning meenam, er was 
dan ook sprake van een soort bouwpakket (Eggen, 2016). In de achttiende eeuw begon er schaarste te 
komen aan eikenhout en ging men meer gebruik maken van zachtere houtsoorten.  Op het platteland wer-
den de houtenconstructies al eerder opgetrokken uit zachtere houtsoorten zoals fruithout, populier, olm, 
notelaar en sporadisch naaldbomenhout, omdat die goedkoper waren (Gyselinck, 2005).

Al snel ontstond er grote druk op de bossen doordat de boeren de gronden in pacht hadden. De boeren 
ontdekten al snel dat de gronden een mogelijke inkomstenbron waren. Uit dat schaarse bos moest dan 
ook nog het hout worden gehaald voor het bouwen van eigen boerderijen en huizen. Vanwege de agrari-
sche activiteit had het bouwen van een behuizing die het geruime tijd zou uithouden, nu ook zin. De ge-
noemde druk op het totale gebied leidde ook tot het ontstaan van nieuwe nederzettingen. Het hout dat 
vrijkwam bij het ontbossen werd tot bouwhout verwerkt. Zo heeft vakwerkbouw een lange weg afgelegd 
die rond 1910 eindigde (Eggen, 2016). 

3.2 Verdwijning vakmanschap 

De verdwijning van vakwerkbouw kent enkele oorzaken. Een eerste oorzaak is de opkomst van baksteen-
bouw en de nood aan stenen huizen. Zelfs nu nog wordt verteld dat men zich schaamde om in een lemen 
huis te wonen, want vakwerkbouw verwees naar een lage sociale status. Ook het timmermansambacht 
kende een grote achteruitgang. Dat bracht met zich mee dat de restauratie van vakwerkbouw niet verwe-
zenlijkt kon worden door een tekort aan hout- en leembouwvaklui. Het grote aantal brandincidenten heeft 
de versnelling van achteruitgang van vakwerkbouw veroorzaakt. 
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Zo werd vakwerkbouw voorzien van een stenen mantel of zelfs volledig vervangen door steenbouw. Aan-
vankelijk was het bouwen in vakwerk de overheersende methode, zolang er kwalitatief goed gebouwd 
werd, (i.e. met goed hout), was er niets aan de hand. Maar toen werd baksteen, een nieuw bouwmateriaal, 
een concurrent van hout. Dat betekende dat hout als een laagwaardig materiaal werd gezien. Vooral in de 
steden werd snel de overgang naar baksteen gemaakt. Op het platteland begon stilaan baksteen tin de 
vorm van siergevels tevoorschijn komen. Deze werden oorspronkelijk opgetrokken in mergel. Dat vormde 
de eerste stap naar de overgang naar een stenen mantel. Verder is uiteraard veel vakwerk in de loop der 
tijd gesloopt en vervangen door steenbouw. Vervolgens is er ook nog de degradatie van de gebouwen. Er 
zijn fysische en biologische factoren die het hout aantasten (Eggen, 2016). 

Bouwfysische aspecten zijn: opstijgend vocht waardoor de muurplaten en de onderkant van de stijlen wor-
den aangetast, belangrijke verzakkingen met breuk en uitbuiging tot gevolg, slecht uitgevoerde en niet 
veerkrachtige vullingen, niet waterdichte leemmengsels, uitgeregend leemwerk met steeds weerkerende 
onderhoudsproblemen en onvoldoende dichting van de vakvullingen. Dat alles gaf trapsgewijs de aanlei-
ding tot het vervangen van leemvlechtwerk door stenen zoals baksteen en betonblokken. Er is ook sprake 
van biologische aantasting van het hout door schimmels zwammen en houtborende insecten en dat niet 
alleen in het stijl- en regelwerk en het dakgebinte, maar ook in het vitswerk. Vitswerk is een systeem van 
vlechtwerk en leem dat men gebruikt om vakwerkpanelen op te vullen (Gyselinck, 2005). 

Vakwerkbouw kampte ook met problemen vanuit de stedenbouwkundige hoek. De percelen in de steden 
werden verkaveld waardoor ze meer opbrengst opleverden. De hoeves in de steden werden ingesloten en 
de eigenaars hadden na een tijdje geen andere keuze dan ze te verkopen of af te breken. De hoeves die 
in landbouwzone liggen, zijn niet compatibel met de moderne landbouwbedrijven. De gebouwen worden 
zonevreemd. Alleen een wettelijke bescherming kan ertoe bijdragen om dit bedreigde erfgoed te redden 
(Gyselinck, 2005). 

Een ander aspect voor de verdwijning is eerder een huidige problematiek. De bewoners of kandidaat-ko-
pers van dergelijke hoeves hebben onvoldoende inzicht in de herbestemmings- en renovatiemogelijkhe-
den: hoe restaureren, hoe isoleren, hoe wanden invullen, hoe aanpassen aan de hedendaagse noden, hoe 
eventueel uitbreiden? Meestal zijn de betrokken partners niet bewust of overtuigd van de erfgoedwaarde 
en zien ze potenties er niet van in. Men verkiest neprestauraties boven verantwoorde renovaties. Dat leidt 
tot het ontstaan van ‘fermettes’ die onherstelbaar worden aangetast. Anderzijds kan men vaststellen dat 
vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn in het behoud van deze gebouwen, omdat ze er een vorm van 
ecologisch bouwen, met natuurlijke materialen zoals hout en leem, in zien en omdat ze zich de kwaliteiten-
realiseren (Gyselinck, 2005). 

3.3 Waarom nog vakmanschap 

Vakmanschap is onder druk komen te staan ten gevolge van industrieel vervaardigde materialen en ver-
bindingselementen. Bij vele industriële bedrijven is er gebrek aan creativiteit. De nadruk ligt niet langer op 
uiterst complexe processen, maar eerder op vereenvoudigde toepassingen waarbij men doelt op zuinig 
gebruik van grondstoffen. De vormentaal is grotendeels verloren gegaan omwille van de industrialisatie. 
Daardoor kan de ambachtelijke ervaring en kennis niet verder overgedragen worden aan de komende 
generaties. Echter is er tegenwoordig een stijgende belangstelling voor persoonlijk ontworpen houten 
objecten van hoge kwaliteit. Bovendien is het voordeel van vakmanschap dat er veel minder nood is aan 
machines waardoor er minder elektriciteit wordt verbruikt. Een deel van nieuwe verbindingstechnologieën 
bestaat uit lijmverbinding. Deze lijmverbindingen kunnen bio-based zijn, maar zijn meestal niet bestand 
tegen weersinvloeden. Andere lijmverbindingen, die wel weerstand kunnen bieden tegen weersinvloeden, 
zijn vaak opgebouwd uit niet-hernieuwbare grondstoffen. Een doorslaggevend voordeel van de timmer-
manswerkplaats ten opzichte van de meubelindustrie ligt in de mogelijkheid om massief hout te verwer-
ken. De toepassing van massief hout vereist veel vakmanschap en ervaring in houtbewerking. Ambachte-
lijke houtverbindingen kunnen enkel worden verwerkt met massief hout, waardoor ieder verwerkt product 
een unieke structuur en uitstraling gaat krijgen (Graubner,1987). 
 

3.4 Functies van houten verbindingen 

Volgens Zwenger (2015) wordt de functie van een dragende houten verbinding omschreven als stukken 
hout die op een duurzame en veilige manier met elkaar worden verbonden zodat ze de structurele eisen 
kan verzekeren. In Japan vindt men een groot aantal van langsverbindingen, maar slechts een beperkt 
aantal uitkragende verbindingen. De reden daarvoor is dat ze in Japan diagonale schoren proberen te ver-
mijden, omdat deze niet voldoende elasticiteit garandeerden in geval van aardbevingen. Door gebruik te 
maken van lange constructiebalken kon men de nodige stijfheid in de gebouwen bieden. Bovendien zijn 
de verbindingen tussen balken en kolommen belangrijk, opdat ze bestand zijn tegen trek en druk. 
Echter kunnen houten verbindingen ook toegepast worden voor andere redenen, zoals economische of 
esthetische doeleinden. Omdat bij toepassing van bepaalde technieken, er meer hout nodig is, zijn ze 
duurder. Als we enkel de constructieve eisen voor ogen houden kunnen we iedere gat, groef of gleuf die 
in een stuk hout wordt gesneden beschouwen als een verzwakking. De meest voor de hand liggende regel 
wat betreft de sterkte van constructie onderdelen is dat de verbinding zo sterk is als zijn zwakste schakel. 
Daarbij is het dus van groot belang om te weten voor welk doel de verbinding gebruikt zal worden. Dat 
maakt dat de rol van de ambachtsman uiterst belangrijk is. De opsomming van alle houtverbindingen ma-
ken, is geen makkelijke taak, omdat het een groot aantal betreft. Daarenboven is ook het bepalen van de 
toepassing van die verbindingen niet evident. Bovendien zegt het uiterlijk of de complexiteit van de ver-
binding niet veel over de functie ervan in de constructie. Zo kan een eenvoudige verbinding in bepaalde 
omstandigheden zijn functie beter vervullen dan een mooi uitgevoerde zwaluwstaartverbinding, omdat die 
veel gevoeliger is voor schades. In sommige gevallen lijkt een houten verbinding eerder een esthetische 
rol te hebben, waarbij een fraaie verbinding wordt getoond. Bij andere gevallen overheerst de algehele 
indruk en zijn de constructietechnieken verborgen (Zwenger, 2015). 

   

Figuur	11:	A.	overlappende	verbinding	voor	een	dakconstructie;	b.	zwaluwstaartverbinding	die	beschadigd	is	(Zwenger,	2015).

Voor de houten verbindingen is het belangrijk dat er een analyse is van de optredende krachten. De ver-
bindingen moeten zo nauwkeurig uitgevoerd worden, zodat ze voor de verdeling van de belasting zorgen 
en niet enkel voor de verzwakking van de dwarsdoorsnede. Hoe meer verbindingen elkaar opvolgen, hoe 
meer onnauwkeurigheden zich opstapelen. De zwaarst belaste verbinding moet aan het knoopeinde van 
een stuk hout worden uitgewerkt. Er is een kwaliteitsverschil in een stuk hout afhankelijk van basisuiteinde 
en topeinde omwille van de groeirichting van de nerven. Wanneer men een diagonale insnijding op de ve-
zels van het hout maakt, beïnvloedt men de stabiliteit van een verbinding en heeft het hout meer neiging 
om te splijten. 
Aangezien functionele houtverbindingen relatief beperkt zijn in aantal, moeten die verbindingen gebruikt 
worden als een soort basis die verder ontwikkeld en aangepast kunnen worden aan de omstandigheden 
(Zwenger, 2015).
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3.5 Soorten houtverbindingen 

De essentiële factor in de ontwikkeling van de timmertechniek in Europa was de popularisering van de 
pen- en gatverbinding in de vijftiende en zestiende eeuw. Die verbindingen werden al in de oudheid ge-
bruikt in steenhouwerij, scheepsbouw en timmerwerk. Die verbindingen, samen met de vroeger gebruikte 
zwaluwstaartverbindingen en halfhoutse verbindingen, vormden het belangrijkste systeem van structurele 
verbindingen in vakwerkobjecten.
In de hiernavolgende tabel worden de verschillende vormen van houtverbindingen en spanten gepresen-
teerd. Deze zijn niet onderverdeeld volgens hun toepassingsgebied. Er wordt een overzicht gegeven van 
de eenvoudigste basisvormen van de afzonderlijke verbindingselementen, zoals de pen-en-gat, zwaluw-
staart, etc. Om inzicht te krijgen over de ongeveer 600 houtverbindingen die we nu kennen, is het nodig 
om terug te koppelen naar hun basisprincipes. Er bestaat een grote scala aan combinaties van deze basis-
vormen, vertrekkend vanuit de kennis van de kenmerken van deze oorspronkelijke vormen. Het grote aan-
tal houtverbindingen is ontstaan doorheen de generaties waarbij ambachtslieden de traditionele vormen 
verder moesten ontwikkelen naargelang de veranderende omstandigheden en eisen. De basisvormen kun-
nen vervolgens gebruikt en verder ontwikkeld worden in nieuwe bouwvormen die aangepast worden aan 
de veranderende omstandigheden. De Japanse en Europese verbindingen worden niet apart behandeld. 
In Europa was er, voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw, belangstelling voor pen-en-gatver-
bindingen. Die verbindingen werden al in de oudheid binnen scheepsbouw, steenhouwerijen en houten 
constructies gebruikt. Deze verbindingen samen met de zwaluwstaartverbinding en overlapse verbinding 
vormden het hoofdsysteem van verbindingen binnen vakwerken. 
Bij het vinden van de juiste verbindingsmethode moet men belang hechten aan de belastingen die optre-
den. Ook de eigenschappen van de verschillende houtsoorten spelen een bepalende rol (Graubner, 2015). 

Voor de opstelling van tabellen 6 tot en met 10, van de houtverbindingen zijn er 5 basisindelingen ge-
bruikt, waarvan enkelen worden weergegeven. 
1.  Pen-en-gatverbindingen: die verbindingstypen zijn zowel in Japan als in Europa bekend. Bij dit 
type treft men meestal L en T- vormige verbindingen. Zoals de naam al laat doorschemeren, bestaan die 
verbindingen tussen twee onderdelen waarbij een onderdeel een pen bevat en de andere een gat. De 
pen kan verschillende vormen, meestal rechthoekig, aannemen en zo dus ook het overeenkomstige gat. 
Voor extra versteviging kan men kiezen om pinnen toe te passen door een gat te boren doorheen de 
verbinding. Traditioneel wilde niet dat de verbindingen werden gelijmd. In plaats daarvan werden de twee 
elementen gekneld met behulp van wiggen. Daardoor had de pen de neiging om meer samen te trekken 
in het gat. Die toepassing werd vooral uitgevoerd bij verbindingen die uit een hoek tussen 45° en 90° 
bestonden. Als de verbinding tussen de twee componenten niet 90° bedraagt, kan de neus van de pen 
schuin afgezaagd worden: dat wordt een scheve pen genoemd (Branco & Descamps, 2015). 
Men kan ook twee pen-en-gatverbindingen onderscheiden waarbij bij de ene de pen dwars door de stijl 
loopt, maar bij een blinde pen-en-gatverbinding is de pen wat korter waardoor het pengat niet zichtbaar 
is (Noll, 2002). 

2. Halfhout- en overlapse verbinding: dit soort verbindingen vormt een grote groep van verbindin-
gen. De gehalveerde verbinden worden gekenmerkt door het feit dat een helft van te verbinden elemen-
ten verzonken is in de andere helft. De insnijdingen kunnen op verschillende manieren gebeuren, die elk 
verschillende belastingen kunnen opvangen. Voornamelijk kunnen drukkrachten worden opgevangen en 
kunnen ze een zekere weerstand bieden tegen loodrechte verplaatsingen (Graubner, 2015). 
Wanneer de verbindingen niet in hetzelfde vak liggen worden deze overlapse verbindingen genoemd. Die 
vorm van verbindingen zorgt dat een zekere treksterkte kan opgenomen worden (Graubner, 2015). 

3. Zwaluwstaart verbinding: wanneer twee stukken hout zowel onder druk als trek zou komen te staan, 
biedt de zwaluwstaartverbinding een oplossing. De verbinding bestaat uit een wigvormig uitsteeksel of 
zwaluwstaart dat in een gelijk gevormde opening of nest past. De zwaluwstaart wordt gekenmerkt door 
relatief kleine zijvlakken. Die vlakken kunnen gemakkelijk afschuiven, maar als men de nodige aandacht 
schenkt aan de juiste houtkeuze kunnen er voldoende trekkrachten opgevangen worden. Die verbinding 
belemmert dat een loodrechte verplaatsing kan plaatsvinden. Bij het maken van de nesten moet men op-
letten dat er geen schuine nerven aanwezig zijn bij het houtstuk. Bovendien moeten in de doorsnede de 
jaarringen in beide houtsoorten evenwijdig lopen, zodat de verschillende krimp in de dikte en breedte van 
een blak niet tot onnauwkeurigheden leidt (Graubner, 2015).

4. Sponningverbinding: bij deze verbindingen wordt er een gleuf dwars op de nerf gesneden. In die 
gleuf wordt een ander stuk hout geschoven. Daarbij kan men ook de groef op de rand plaatsen waardoor 
men een L-vormige verbinding verkrijgt (Noll, 2002). 

5. Ingekerfde verbinding: als twee houten elementen elkaar kruisen onder hoek kleiner dan 90°, 
worden ze verbonden door middel van een diagonale verbinding. De snijvlakken moeten bij deze verbin-
dingen nauwkeurig worden bewerkt, om te voorkomen dat plaatselijke overbelasting zou optreden wat 
op haar beurt tot schuren zou kunnen leiden. Bij dit type van verbinding moet men de nodige aandacht 
schenken aan de plaats en de diepte van de inkerving zodat er geen ongelijke verdeling van schuifspan-
ningen zouden ontstaan. Het is ook mogelijk oom een stijvere verbinding te creëren dan bij een pen 
verbinding (Graubner, 2015).

3.6 Soorten spanten 

Doorheen de tijd zijn houten spanten veel gebruikt geweest voor houten daken. Ze werden beschouwd 
als elegante constructies. Om structurele efficiëntie te verhogen waren spanten een lange tijd de beste 
oplossing, omdat ze een hoge buigstijfheid bieden (Wood et al., 2015). Net zoals bij de houtverbindingen 
is bij de spanten ook een grote scala aan verschillende spanten terug te vinden. De keuze van het geschik-
te spant hangt af van meerdere factoren zoals dakhelling, overspanning, belastingen,etc. De structuren 
kunnen zowel in één richting toegepast worden als driedimensionaal, waarbij ze vervaardigd worden uit 
massief hout van verschillende doorsnedes, afhankelijk van de overspanning. Voor grotere overspanningen 
kiest men ervoor om de spanten te ondersteunen met kraagbalken of schaarspanten. De spanten zorgen 
dat de optredende verticale belastingen herverdeeld worden. De spanningsverdeling in de structuur is 
een gevolg van de geometrie ervan en vertoont daarbij een statisch gedrag (Branco et al., 2010)
Voor wat betreft de houten spanten is er een tabel opgesteld met twee soorten spantstructuren waarbij de 
verschillende onderdelen ervan zijn benoemd. 

1. Gordingendak: de oorsprong van dit daktype gaat terug tot bij de Romeinse constructies. Dit 
daktype wordt tegenwoordig de dag frequent gebruikt en kan structureel onderverdeeld worden in gor-
dingen- en spantendaken. Die twee onderscheiden zich van elkaar door de manier waarop de inwerkende 
krachten naar de wanden worden geleid. In Duitstalige gebieden ontstonden varianten van dit type daken 
waarbij verticale ondersteunende stijlen worden toegepast en een type met schuinstaande ondersteunen-
de stijlen. Die worden respectievelijk ‘staande stoel’ en ‘liggende stoel’ genoemd (Graubner, 2015).

2. Hangwerk spant: ook dit spant vindt zijn oorsprong bij de Romeinen. Die spanten hebben een 
driehoekige vorm met een trekbalk ter hoogte van de dakvoet. De verbinding tussen spantbenen en trek-
balken gebeurt aan de hand van beugels. Om te voorkomen dat de spantbenen zouden afschuiven wordt 
deze spant toegepast bij geringe dakhellingen. Kenmerkend aan dit spant is dat in het midden van de kap 
een stijl, koningstijl, wordt geplaatst. Meestal wordt de middelste stijl nog bijgestaan door andere stijlen 
(Janse, 1989). 
Dit type spant wordt verder uitgewerkt in de hiernavolgende case. 
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Tabel	7:	Pen-en-gatverbindingen	(eigen	tabel).

Tabel	8:	Halfhout-	en	overlapse	verbindingen	(eigen	tabel).
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Tabel	9:	Zwaluwstaart	verbinding	(eigen	tabel).

Tabel	10:	Sponningverbindingen	(eigen	tabel).
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Tabel	11:	Ingekerfde	verbindingen	(eigen	tabel).

Tabel	12:	Gordingendaken	(eigen	tabel).
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Tabel	13:	Hangwerk	spanten	(eigen	tabel).

3.7  Casestudy 

Volgens Vandenabeele (2018) ontstond er na de onafhankelijkheid van België druk op de houtvoorraden 
waarbij het lokale eikenhout werd vervangen door noorderhout. Onder invloed van ingenieuze ontwer-
pen werden steeds meer grote boogdaken geïntroduceerd. In 1840 ontstond meer inzicht in het gedrag 
van hout door talrijke experimenten over de sterkte van hout. Die experimenten leidden tot toepassingen 
in de praktijk. In die tijd werden boogdaken in naaldhout beschouwd als een gevorderde oplossing. Die 
periode wordt ook beschouwd als het hoogtepunt van de houten dakconstructie op vlak van overspannin-
gen, toepassingen en esthetiek. Na midden negentiende eeuw werd meer gebruik gemaakt van ijzer in 
constructies waardoor steeds minder hout werd gebruikt voor grote overspanningen en meer combinaties 
van hout en ijzer werden teruggevonden in de gebouwen. Dat zorgde ervoor dat de constructies goedko-
per werden. De komende jaren ontstond er een revolutie in de houtindustrie door het gebruik van stoom 
in de zagerijen. Na de afschaffing van de belasting op de Schelde, kon de invoer van gezaagd hout expo-
nentieel stijgen tot het begin van de twintigste eeuw. Tegelijkertijd kwam ijzerbouw ook meer voor door 
verbeterde verbindingstechnieken. In 1870 werd steeds meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerd 
hout door de mechanisatie en de groei van de Baltische houthandel. Gepaard daarmee begonnen ook de 
ambachtelijke houtzagerijen te verdwijnen en waren vakmannen steeds moeilijker te vinden. De houtbouw 
kende een revolutie, zoals bijvoorbeeld gebruik van gelijmd gelamineerd hout, tussen 1890 en 1910. Die 
ontwikkelingen werden voornamelijk in het midden van de twintigste eeuw actief in België toegepast. 
Hieronder wordt een case van een kerk in België behandeld die een voorbeeld illustreert van een houten 
dakgebinten uit de negentiende eeuw. De kerk kent twee types van dakgebinten afhankelijk van de bouw-
fase. De gebinten die toegepast worden kennen eerder een structurele functie. De dakconstructies van 
kerken liggen boven de gewelven waardoor ze verborgen zijn en niet de nodige aandacht hebben gekre-
gen. De dakgebinten zijn getuigen van de evolutie van constructiematerialen en -technieken. De meeste 
gebinten zijn nog in originele staat, in tegenstelling tot de meeste andere soorten gebouwen (Wibaut, 
2021).

	 	 	 				Figuur	12:	Sint-Bonifatius	kerk	in	Elsene,	Brussel	(Wibaut,	2021).
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Context
De Sint-Bonifatius kerk is sinds 1999 beschermd als erfgoed en is de eerste neogotische kerk van Brussel. 
De kerk werd tussen 1846 en1849 gebouwd onder begeleiding van architect Joseph Jonas Dumont in de 
Naamsepoort, Elsene. Elsene kende een uitbreiding waardoor de kerk al snel te klein werd om alle paro-
chianen te kunnen huisvesten. Vervolgens werd de kerk vergroot tussen 1885 en 1889 door architect Louis 
De Curte. Bij deze uitbreiding werd de apsis verwijderd en werd een dwarsschip gecreëerd met dezelfde 
breedte als het hoofdschip. Ook werd er achter het transept een kortere travee bijgebouwd en een groot 
koor toegevoegd. Deze toevoegingen hebben geleid tot het grondplan (zie figuur 13) met een Latijns 
kruisplan en drie schepen van dezelfde hoogte. Men merkt wel op dat de dakconstructies tussen de twee 
bouwfases erg afwijken van elkaar. In de volgende delen wordt de focus gelegd op de dakconstructie om 
meer inzicht te kunnen werven in de verschillende soorten gebinten (Wibaut, 2021).

Figuur	13:	A.	plan	van	Sint-Bonifatius	kerk,	eerste	fase	1846-1849,	architect	Joseph	Jonas	Dumont;	b.	tweede	fase,	1885-1889,	architect	Louis	De	
Curte	(Wibaut,	2021).

Eerste bouwfase (1846-1849)
Onder toezicht van architect Dumont, die in die tijd bekend was om zijn restauratieprojecten van gotische 
gebouwen in België, werden de eerste plannen getekend. Op de doorsnede (figuur 16) is een hangwerk 
spant, uit eikenhout, zichtbaar waarbij met een trekbalk de dakvoeten van de hoofdspanten worden ver-
bonden. Op de plaats waar het dakspant wordt onderbroken wordt een ring geplaatst en een onderspant 
geschoren. Wanneer men een vergelijking maakt tussen de uitvoering en de doorsnede ziet men dat het 
type en het aantal spanten niet overeenkomen. De houten elementen vertonen sporen van werktuigen, 
ze zijn vervaardigd met bijlen en zagen. Het hoofdschip is opgebouwd uit spanten die een lengte van 
tien meter overspannen. In de kap is in het midden van de spanten een stijl aangebracht. Er zijn ijzeren 
beugels terug te vinden waaraan de trekbalken hangen, vandaar de naam hangwerk. De ijzeren beugels 
zorgen voor de verbinding met de hoofstijlen en voorkomen dat de spantbenen zouden afschuiven. Deze 
ijzeren beugels worden sinds de vijftiende eeuw in België gebruikt. Het verschil bij deze toepassing is dat 
de beugel met bout en moer wordt vastgezet in plaats van met een ijzeren wig. Al de andere verbindin-
gen worden verwezenlijkt aan de hand van pen-en-gatverbindingen. De beugels nemen beter trekkrach-
ten op dan de pen-en-gatverbindingen. Bovendien worden er ijzeren ankers toegepast om te zorgen 
dat de gemetselde muren hun stabiliteit zouden bewaren en vervolgens met trekbalken met twee ijzeren 
staven verbinden. Dit gebruik van ijzeren ankers is een van de eerste toepassingen die in België werd ge-
troffen, tot minstens de eerste helft van de twintigste eeuw (Wibaut, 2021).

Figuur	14:	Hangwerk	spant	van	eerste	bouwfase	(Wibaut,	2021).

Figuur	15:	Doorsnede	eerste	bouwfase	van	Sint-
Bonifatius	kerk	(Wibaut,	2021).

Figuur	16:	Hangwerkspant	van	de	eerste	bouwfase	van	Sint-
Bonifatius	kerk	(Wibaut,	2021).
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Tweede bouwfase (1885-1889) 
De Sint-Bonifatiuswijk kende een stedelijk herontwikkelingsplan waarbij ook de uitbreiding van de kerk 
werd betrokken. Samen met Louis De Curte, een architect die vertrouwd was met middeleeuwse archi-
tectuur sinds zijn carrière in Frankrijk als restaurateur onder leiding van Viollet-le-Duc, werd de uitbreiding 
van de kerk verwezenlijkt. Bij deze bouwfase komen de plannen ongeveer overeen met de uiteindelijke 
constructies. Om de spanten uit te voeren werd er gebruik gemaakt van vurenhout. De gewelven liggen 
hoger dan de bovenkant van de zijmuren waardoor de trekbalk niet tussen de voeten van de spanten ligt. 
Daardoor bestaan de spanten uit een onderbroken en verhoogde trekbalk en schaarspanten. Die schaar-
spanten zorgen voor de verbinding met het bovenste derde deel van de tegenoverliggende spant. Voor 
de verhoogde trekbalk worden dubbele elementen gebruikt. De spanten die toegepast worden in de 
tweede bouwfase overbruggen een afstand van veertien meter. Deze spanten werden, in tegenstelling tot 
de eerste bouwfase, opgebouwd uit gestandaardiseerde elementen met dezelfde doorsneden van 7 x 22 
cm. Bovendien wordt er in de dakgebinten ook gebruik gemaakt van staalplaatconstructies, deze waren 
eerder uitzonderlijk voor die tijdsperiode. Om de pen-en-gat verbindingen te vervangen, werden er stalen 
platen aan elke kant van de balken gebout. De kerk is een getuigen van een relatief snelle evolutie waarbij 
in 40 jaar lokaal eikenhout werd vervangen door geïmporteerd zachthout. Er werd meer gebruik gemaakt 
van gestandaardiseerde elementen, de gereedschappen werden verder ontwikkeld, en de vorm van de 
gebinten werd aangepast om gewelven te overspannen (Wibaut, 2021).

	Figuur	17:	Doorsnede	tweede	bouwfase	van	Sint--Bonifatius	kerk,	architect	Joseph	Jonas	Dumont	(Wibaut,	2021).

Figuur	18:	Hangwerk	spant	van	tweede	bouwfase,	1885-1889	(Wibaut,	2021).	

Figuur	19:	A.	pen-en-gat	verbinding	van	eerste	bouwfase;	b.	gebruik	van	
staal	plaat	voor	de	verbinding	van	de	tweede	bouwfase	(Wibaut,	2021).

Figuur	20:	Hangwerkspant	van	de	eerste	bouwfase	van	Sint-Bonifatius
kerk	met	een	onderbroken	trekbalk	om	ruimte	te	laten	voor	gewelven.	
De	schaarspanten	belemmeren	dat	de	gebinten	uiteenvallen.	Voor	de
verbinding	wordt	er	bouten	en	stijgbeugels	gebruikt	(Wibaut,	2021).
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3.8 Conclusie 

De dakgebinten die geïllustreerd worden in de constructies tonen de evolutie van houtbouw. De combina-
tie van ijzer en hout in de gebinten kwam al snel aanbod. Ook werd gebruik gemaakt van metselwerk voor 
de verdere structuur van de kerk. 
Als we deze houten verbindingen aftoetsen aan de ontwerprichtlijnen voor veranderingsgericht bouwen 
van OVAM, tabel 14,  op niveau van element, zien we dat de dakgebinten voldoen aan bepaalde eisen. 
Voor de verbinding van de houten elementen werd er gebruik gemaakt van pen-en-gatverbindingen. Die 
zorgen ervoor dat de verbindingen omkeerbaar zijn en dat de houten elementen hergebruikt kunnen wor-
den zonder dat er verlies aan kwaliteit is, mits de houten elementen niet beschadigd zijn. Door het gebruik 
van ijzeren beugels en staalplaten voor bepaalde verbindingen, hoeven de houten elementen niet in te 
boeten op demonteerbaarheid. Bij deze soort van verbindingen maakt men gebruik van bouten en moe-
ren waardoor ze ontkoppelbaar zijn enkel moet men aandacht schenken aan scheuren. De opbouw van 
de gebinten zijn relatief eenvoudig maar voldoende sterk opgebouwd. Tijdens de eerste bouwfase werd 
er gebruik gemaakt van lokale eikenhout, maar men kan niet zeker weten of het bosbeheer ook duurzaam 
gebeurde. Bij de tweede bouwfase werd ook gebruik gemaakt van geïmporteerd zachthout. Bovendien 
werd er in de tweede bouwfase gestandaardiseerde elementen toegepast. Deze elementen kunnen ge-
makkelijk elders toegepast worden. De gebruikte houten elementen werden ook niet al te veel verwerkt 
totdat ze gebruikt kunnen worden in de constructies. Echter is het in de meeste gevallen niet zozeer mo-
gelijk om de gebinten in dezelfde staat elders toe te passen, omdat de gebinten zo opgebouwd zijn om 
de nodige overspanningen te maken. 
Deze casestudy toont aan dat de traditionele verbindingen een potentieel hebben om binnen een circulair 
ontwerp gebruikt te worden. De manier waarop de verbindingen gebeuren, kunnen de demontage en het 
hergebruik van houten elementen vergemakkelijken. Echter kwamen al snel mechanische verbindingstech-
nieken tevoorschijn, die andere voordelen met zich meebrengen. Deze mechanische verbindingstechnie-
ken kunnen demontage en hergebruik belemmeren doordat er schade aan het hout wordt verricht. 

Tabel	14:	Beoordeling	Sint-Bonifatiuskerk	te	Brussel	aan	de	hand	van	ontwerprichtlijnen	van	Ovam	(eigen	tabel).
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In het voorbijgaande deel hebben we gezien dat de houten constructies een lange en rijke geschiedenis 
kennen. Buiten het vervullen van structurele functies zijn ze ook van belang voor het cultuurlandschap. 
Aan het begin van eenentwintigste eeuw heeft verschillende redenen zoals milieuproblemen, energie-
productie, tekort aan grondstoffen geleid tot een groeiende belangstelling voor houtconstructies. Deze 
constructies bieden vele voordelen zoals lichtheid, goede verwerkbaarheid, lage bouwkosten en bij goed 
onderhoud, hoge duurzaamheid. In verschillende landen over de wereld worden steeds meer gebouwen 
uitgevoerd met houten structuren. Deze trend heeft gezorgd dat er steeds meer nieuwe technologieën, 
innovatieve oplossingen zijn rond houtbouw. In dit deel wordt voornamelijk de houten verbindingen, die 
gebaseerd zijn op traditionele verbindingen, binnen hedendaagse architectuur bekeken, dit zal voorname-
lijk gebeuren aan de hand van een casestudy. De innoverende rol van zowel de houten verbindingen als 
hybride verbindingen worden geanalyseerd. 
Vervolgens worden er ontwerprichtlijnen opgesteld, gebaseerd op de vorige delen en het rapport van 
RISE Research Institutes Of Sweden (2020). 
Ten slotte wordt een conceptmatige voorstel gedaan van een houtverbinding die voldoet aan de opge-
stelde ontwerprichtlijnen. 

4.1 Evolutie van vakmanschap 

Het materiaal hout kent een rijke geschiedenis en behoort zo tot een van de oudste materialen die ge-
bruikt wordt. Tot het einde van de negentiende eeuw waren meer dan 80% van de gebouwen opgebouwd 
uit hout (Cheret & Seidel, 2013). Hout heeft tal van voordelen zoals hernieuwbaarheid, verwerkbaarheid, 
hoge sterkte-gewicht verhouding. Bovendien creëert het gebruik van hout een behaaglijk gevoel. Deze 
eigenschappen hebben geleid tot houtbouwsystemen die voortdurend ontwikkeld en verbeterd worden. 
Door de industriële houtverwerking evolueert lineaire houten elementen die een afleiding zijn van de 
natuurlijke groei en functionele eigenschappen van de boom, naar grote plaatproducten. Dit maakt dat er 
nieuwe architectonische toepassingen mogelijk zijn waarbij de balk- en kolom structuren evolueren naar 
platenstructuren (Menges et al.,2017). Binnen dit systeem zijn grote hoeveelheden van houten elementen 
ontwikkeld zoals bijvoorbeeld gelijmd gelamineerd hout. Dit product heeft een aanzienlijke bijdrage voor 
vele mogelijkheden binnen houtconstructies. De ontwikkeling van kruislaaghout, ook wel bekend als CLT, 
zorgde voor het ontstaan van houten gebouwen met meerdere verdiepingen. Cross laminated timber 
wordt gekenmerkt door hoge draagkracht, hoge maatvastheid tegen vochtigheidsschommelingen, licht 
van gewicht en kan geprefabriceerd worden.  
Om het hout te beschermen tegen vocht, schimmels, zout, zuren en zelfs branden zijn hiermee gepaard 
ook vele coatings ontwikkeld. Doorheen de tijd werd hout steeds beter bestand tegen schimmels, insec-
ten en vocht. Ook zachthout werd behandeld met hitte, druk en chemische stoffen om een betere presta-
tie te verkrijgen. Dit zorgde ervoor dat hout een dynamische groei kende als bouwmateriaal (Arlet, 2021). 
Naast de behandeling van hout is er op vlak van bevestigingsmiddelen doorheen de geschiedenis ook 
een overgang gebeurd. De nieuwe bevestigingsmiddelen maakte het mogelijk om sneller en met minder 
arbeid de verbindingen te realiseren (Fang, 2020). Bij deze overgang kwamen meer deuvelvormige verbin-
dingsstukken, verbindingsplaten voor gebinten of metalen ankers op de markt. Deze verbindingstechnie-
ken maakten dat de houten constructies gemakkelijker uit te voeren waren en ook aanzienlijk goedkoper 
(Arlet, 2021).
Houten structuren, met historische structuren als inspiratie, die vandaag de dag gebouwd worden tonen 
aan dat houtbouw succesvol kan zijn. Traditionele houtenverbindingen kunnen als basis gebruikt worden 
om nieuwe verbindingen te bedenken. Op die wijze is de vingerlas een verbinding geworden die zijn in-
spiratie heeft gehaald bij de zwaluwstaartverbinding. Die verbinding stelt ons in staat om een lang houten 
element te verkrijgen (Arlet, 2021). Hierbij krijgt het houtstuk een getande gelijmde las om op deze ma-
nier een verbinding te creëren in de lengterichting. Het werken van hout wordt niet belemmerd wanneer 
de vingerlas toegepast wordt voor de verlenging van gezaagd of gelamineerd hout. Wanneer een vinger-
las gebruikt wordt bij het maken van een hoek, wordt ook het werken van hout gelijkmatig tegengewerkt. 
Echter is de verbinding hierbij zwakker omdat bij buiging de optredende spanningen een hoek met de 
houtvezels maken. Hoe kleiner de hoek is, hoe sterker de verbinding zal zijn (Gerrit, 2007).

    Figuur	21:	Vingerlas	verbinding	(Gerrit,	2007).

Door gebruik te maken van computer-gestuurde systemen heeft houtbouw op vlak van digitalisering ook 
vooruitgang gekend. Dit zorgde niet enkel voor een nieuwe benadering voor berekeningen van houtcon-
structie alsook de digitale productie van de houten elementen. Houten elementen kunnen door digitalise-
ring gescand worden waarbij men de unieke samenstelling kan ontdekken. Die ontwikkelingen bezorgen 
zowel innovatieve constructiesystemen waarbij complexe vormen uit hout gerealiseerd kunnen worden 
maar men beoogt ook maximale opbrengst en winst (Menges et al., 2017).
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4.2 Hedendaagse houtverbindingen en spanten 

Een cruciaal aandachtspunt in het ontwerp van een houten constructie is de verbinding tussen de dra-
gende delen. De maatvoering van de houten elementen is van belang om de inwerkende krachten op te 
vangen maar ook om te voorkomen dat er splijting zou ontstaan. Ook de afmeting van de verbindings-
stuk is belangrijk, deze bepalen de afmetingen van het constructiedeel. Dit kan wel als gevolg hebben 
dat constructiedelen overgedimensioneerd worden enkel al om de verbindingen te kunnen uitvoeren. De 
verhouding tussen de sterkte van de verbinding en de sterkte van het constructiedeel dat ermee verbon-
den wordt, bepaalt de efficiëntie van een verbinding. In figuur 22 is een vergelijking gemaakt tussen de 
efficiëntie van een reeks verbindingen, waaruit blijkt dat verbindingen met lijm het beste resultaat leveren 
(Ramage et al., 2017).  

            Figuur	22:	Efficiëntie	van	verbindingen	tussen	houten	balken	van	100	mm	bij
																																																200	mm	die	een	axiale	trekkracht	overbrengen	–	vergelijking	verbindingstechnieken
	 																														(Ramage	et	al.,	2017).

Echter is de keuze van lijmverbindingen niet altijd duurzaam en zorgt het ervoor dat de elementen meest-
al niet meer ontkoppeld kunnen worden. Bovendien zou het lijmen van de onderdelen in gecontroleerde 
omgevingen moeten gebeuren omdat nauwkeurigheid hierbij van belang is. Echter als men kiest voor 
mechanische verbindingen zoals schroeven en pluggen kunnen de verbindingen in situ gebeuren. Deze 
verbindingstypes behalen een efficiëntie van ongeveer 20-30% zonder het gebruik van lijm (Ramage et al., 
2017). Tevens bestaat er ook een hele serie van biogebaseerde lijmen maar de toepassing gebeurt van-
daag de dag nog in beperkte mate (Van Dam & Van Den Oever, 2019).
Traditionele houtenverbindingen zijn minder doeltreffend, ondanks dat men merkt dat bijvoorbeeld 
pen-en-gatverbindingen het bewegen van hout door krimpen en zwellen beter opvangen (Ramage et al., 
2017).  
Naast het lijmen zijn ook een groot aantal van metalen verbindingsstukken terug te vinden. Deze ele-
menten komen in verschillende vormen en functies voor,  zo zijn er verbindingsstukken die dienen voor 
de verlenging van houten elementen of voor het maken van een verbinding over verschillende richtingen 
(Gerrit, 2007). 
Tegenwoordig wordt er ook veelal ingezet op duurzame bouwtechnieken met hout, een van deze praktij-
ken is STRUCTUREZ. Dit bouwsysteem biedt een kolom- en balkverbinding aan die gemakkelijk toegepast 
kan worden, ook door onder andere de doe-het-zelver. De oorsprong van dit systeem bevindt zich bij de 
Kelten maar werd in 1980 geperfectioneerd in Japan. Het bouwsysteem bestaat uit zware kolommen en 
balken, uit gelijmd gelamelleerd hout, waardoor er grote overspanningen in een keer gemaakt kunnen 
worden. Voor gelijmd gelamelleerd hout hanteert men een kleinere factor voor de dimensionering ervan 
als bij conventioneel constructiehout. Dit maakt dat dit soort hout beter weerstand kan bieden tegen krim-
pingen, zwellingen en vervormingen. Alle elementen van de structuur worden prefab gemaakt en komen 
met een montageplan aan op de werf zodat de montage vlot kan gebeuren. De balken en kolommen wor-
den aan de hand van carbonstalen connectoren, die roestwerend zijn, haaks met elkaar bevestigd (figuur 
23). Bovendien zijn de verbindingen verborgen waardoor ze esthetisch een meerwaarde kunnen bieden. 
Deze connectoren maken het gebruik van bouten en moeren overbodig bij het monteren. Hierdoor ge-
beurt de montage op de werf efficiënter en vermijden ze dat er afval ontstaat. Bovendien is het mogelijk 
om in alle afmetingen deze kolom en balken te configureren aan de hand van softwares, waardoor je nog 
altijd creatief aan de slag kunt gaan (Structurez, 2018).

Op vlak van gebinten zijn doorheen de tijd ook veranderingen opgetreden. De krachten tussen de ele-
menten moeten aan de hand van de verbindingen overgebracht worden zonder de stijfheid en geome-
trie van het systeem aan te tasten (Jin, Hu & Wang, 2015). De keuze van de verbindingstype bij houten 
spanten is van belang om een goede prestatie te verzekeren. Tegenwoordig worden mechanische be-
vestigingen met spijkers en bouten of stalen verbindingsstukken gebruikt om te zorgen dat de gebinten 
hun stijfheid bewaren. Dit brengt met zich mee, dat buiten het gebruik van het materiaal hout nog andere 
materialen gebruikt moeten worden en de verbindingen in sommige gevallen ingewikkeld worden. Een 
verbindingstechniek die gebruikt bij de verbinding van de spanten is een getande metalen plaat (WTCA & 
TPI, 2006). Dit verbindingsmiddel biedt een hoge stijfheid die krachtoverdracht mogelijk maakt. De tand 
zorgt voor een zekere sterkte door zijn verankeringsvermogen (Guo et al., 2014). 

Figuur	23:	A.	houten	elementen	met	de	carbonstalen	connectoren;	b.	verbinding	van	kolom	en	balk	aan	de	hand	van	de	connectoren	(Structurez,	
2018).



Ambachtelijke verbindingen           74     Deel 4 Ambachtelijke verbindingen           75     Deel 4

4.2.1 Voorstellingen hedendaagse verbindingen

Tegenwoordig is een groot verscheidenheid van verbindingsstukken terug te vinden op de markt. De ge-
kozen verbindingselementen hebben een invloed op de sterkte en de duurzaamheid van een verbinding. 
Lijmverbindingen worden ook veelal gebruikt maar deze worden niet vermeldt in de volgende tabellen 14 
en 15. Slechts een beperkt aantal verbindingen worden hieronder weergegeven. 

1. Metalen houtverbindingen: Deze verbindingen zijn meestal eenvoudig en goedkoop om toe te 
passen. Deze verbindingen kunnen gedemonteerd worden maar de kans bestaat erin dat er schade wordt 
veroorzaakt aan het hout. Sommige verbindingen zijn enkel geschikt om hout-op-houtverbindingen te 
maken, terwijl andere het mogelijk maken om staal-op-houtverbindingen te creëren. Afhankelijk van de 
gebruikte metalen verbinding kan in sommige gevallen enkel dunne secties van hout verbonden worden 
en kunnen er ook vervormingen optreden. Onder belastingen kunnen er namelijk verschuiving ontstaan bij 
mechanische verbindingsmiddelen. Het gebruikte verbindingsmodel kan buiten de optredende krachten 
ook meebepalen welke houtsecties er nodig zijn (Gerrit, 2007). 

2. Plaatstaal houtverbindingen: Plaatstalen connectoren worden verzinkt voordat ze gebruikt worden. 
De plaatdikte bij deze verbindingsmiddelen bedraagt meestal tussen 1,5 tot 2 mm. Aa de hand van ge-
profileerde nagels worden ze bevestigd aan het hout. Bij de krachtoverdacht spelen deze verbindingsmid-
delen een cruciale rol via de oplegvlakken. Bovendien is er de kans dat er vervormingen zouden optreden 
waarmee men op voorhand rekening moet houden. 

4.2.2 Voorstelling hedendaagse spanten

Als laatste wordt in tabel 16 enkele metalen verbindingen geïllustreerd die gebruikt wordt bij houten 
gebinten. De eerste verbinding is een doorsteekanker dat zorgt voor de bevestiging van de spanten met 
een achterliggende constructie die zowel hout of beton kan zijn. Het anker heeft een grote sluitring die 
belemmert dat het hout zou loskraken. Een andere verbindingstype is een verbindingsanker waarbij aan 
de hand van een stalen geperforeerde plaat de verschillende onderdelen aan elkaar worden bevestigd. 
Een uitkragende spantvoet wordt gebruikt ter hoogte van het steunpunt waarbij een grote steunopper-
vlakte wordt gecreëerd om de belastingen op te vangen. Wanneer men meervoudige lagen van spanten 
gebruikt, kunnen deze onderling verbonden worden aan de hand van houten constructie schroeven. Bij de 
aansluiting van een gebint met een betonnen steunpunt kan door middel van een verstevigd hoekijzer de 
verbinding mogelijk gemaakt (Simpson Strong-Tie, z.d.).
Al deze metalen verbindingen kunnen achteraf losgekoppeld worden waardoor de houten elementen her-
gebruikt kunnen worden, zonder dat de kwaliteit aangetast wordt. 

Tabel	15:	Metalen	houtverbindingen	(eigen	tabel).	
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Tabel	16:	Plaatstaal	houtverbinden	(eigen	tabel).	

Tabel	17:	Gebinten	met	metalen	verbindingen	(eigen	tabel).	
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4.3 Casestudy 

Shigeru Ban, een Japanse architect, werd in 2014 bekroond met de prestigieuze Pritzker Prize. Dit omwille 
van zijn filantropische en sociaal-ethische visie maar ook door zijn experimentele en innovatieve kijk op ar-
chitectuur. Hij is bekend als een innovatie denker op vlak van materiaalgebruik. Al jaren maakt hij gebruik 
van het materiaal hout in zijn ontwerpen. Die keuze komt omdat hij aandacht schenkt aan duurzaamheid 
en ecologie binnen zijn architectuur. Ook voor zijn werken met karton is hij gekend, waarmee hij al in 1990 
experimenteerde. Aan de hand van kartonnen buizen maakte hij overkappingen waarmee hij de veelzij-
digheid en sterkte van karton aantoonde. Die overkappingen werden gebruikt voor tijdelijke constructies 
waarbij het dienst deed voor mensen in rampgevoelige gebieden. Andere kartonnen constructies zijn 
kerken, die hij heeft gebouwd op plaatsen waar de voormalige kerken werden verwoest. 

Figuur	24:	Kartonnen	kathedraal	in	Christchurch,	Nieuw-Zeeland,	architect	Shigeru	Ban	Architect	(Goodenough,	2013).

Context
Het Aspen Art Museum, 2012-2014, gelegen in Colorado was het eerste museum dat Shigeru Ban ontwor-
pen heeft in de Verenigde Staten. De plaats wordt gekenmerkt door zijn culturele instellingen. Het muse-
um is opgevat als een opengewerkte kubus met open zichtvlakken en met een geprefabriceerde vakwerk-
constructie voor het dak, die doorloopt naar buiten. Op die manier ontstaat er een vermenging tussen 
binnen- en buitenruimte. Een ander typisch kenmerk voor het gebouw is de geweven composiethouten 
gevel. In het gebouw is er een monumentale trap geplaatst die deels binnen en deels buiten loopt, ge-
scheiden door een glazen vliesgevel (Kingsley, 2014).
Binnen deze thesis wordt enkel de ruimtevakwerk dakconstructie besproken, waarin ambachtelijke hout-
verbindingen aan bod komen. Aan de hand van deze bespreking kan er een antwoord geformuleerd wor-
den op de vraag: Hoe kunnen we ambachtelijke verbindingen vertalen naar hedendaagse architectuur?  

Figuur	25:	A.	Aspen	Art	Museum	binnenruimte;	b.	monumentale	trap	die	deels	binnen
	en	deels	buiten	loopt	waarbij	het	gescheiden	wordt	door	een	vliesgevel	(Archdaily,	2014).

Figuur	26:	Geweven	gevel	van	Aspen	Art	Museum	(Archdaily,	2014).

Figuur	27:	Driedimensionele	vakwerkconstructie	van	het	dak	dat	naar	buiten	loopt
(Archdaily,	2014).
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Structureel ontwerp dak
Om de structurele uitdagingen aan te pakken werden verschillende mogelijkheden voor de verbindingsty-
pes getest en geëvalueerd. Voor de opbouw werd er samengewerkt met lokale fabrikanten waardoor het 
van belang was om hun sterktes en hun kennis te weten. 
Bij het ontwerpen waren er enkele uitdagingen die ze moesten aanpakken, een daarvan was de geringe 
diepte die er was voor het dak, dit leidde tot het ontstaan van grote spanningen in de liggers. Om de ex-
centriciteit bij de verbindingen te verminderen werd er gekozen om gekruiste halfhoutse verbindingen toe 
te passen. Hierdoor konden de liggers in hetzelfde vlak liggen. Bovendien had dit nog drie andere voor-
delen namelijk dat het esthetisch beter oogde, er was minder oppervlakte nodig voor de verbindingen en 
de buigspanningen werden verminderd bij de verbindingen (Kingsley, 2014).
Voor het vakwerkdak koos men LVL hout om de nodige sterkte te verzekeren. Bij de overlappingen was er 
meer hout aanwezig, dit zorgde voor meer sterkte. De liggers hebben allemaal een rechthoekige sectie 
met afmeting van 134 x 171 mm (Kingsley, 2014).
Een andere uitdaging waarvoor ze stonden waren de gebogen liggers. Deze vormgeving zorgde voor 
optreding van momenten en afschuiving in combinatie met axiale belastingen. Er ontstonden trek- en 
drukspanningen onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de topligger. Bij gekruiste halfhoutse 
verbindingen treden er buigspanningen aan de bovenkant en afschuifspanningen onder een hoek van 90 
graden ten opzichte van de bovenkant (Kingsley, 2014).
De gebogen liggers, afgebeeld op figuur 29, bestaan uit vier lagen berkenmultiplex met een dikte van 45 
mm, waarbij de vorm werd gegeven aan de hand van een CNC.
Figuur 29 toont de samenstelling van de gebogen liggers waarbij de onderlinge verbinding bestaat uit 
schuine halfhoutse verbindingen. De verschillende lagen werden gelamineerd met polyurethaanlijm. Ver-
volgens is er ook een stalen penverbinding gebruikt om de gebogen elementen in het veld te verbinden 
(Kingsley, 2014).
Voor de assemblage werden eerst twee lagen van de onderste liggers geplaatst, vervolgens werden de 
gebogen liggers geplaatst in beide richtingen. De verbindingen bij de kruising van de gebogen elemen-
ten gebeurde aan de hand van gekruiste halfhoutse verbindingen. Vervolgens werden de gebogen liggers 
met de onderste liggers bevestigd aan de hand van schroeven. Als laatste werden de bovenste lagen 
geplaatst (Kingsley, 2014).
De gebogen liggers waren niet in staat om de optredende dwarskrachten over te brengen waardoor ze 
lokaal bij de aansluiting met de kolommen geleidelijk werden verdikt. Figuur 30 toont de verbinding van 
de gekruiste liggers met de gebogen liggers. Dit gebeurde aan de hand van schroeven, die diagonaal 
werden vastgemaakt. Het aantal schroeven varieerde tussen 4 en zelfs 15 schroeven en was afhankelijk van 
de toegepaste plek, bovendien was het een economisch beter oplossing. Op bepaalde plekken was het 
zelfs nodig om een stalen plaat te gebruiken voor een betere bevestiging (Kingsley, 2014).
Nadat de afmetingen en de verbindingsmiddelen werden bepaald kon het definitieve ontwerp voor het 
dak vastgelegd worden. Op bepaalde plaatsen werden stalen versterkingen toegevoegd om hoge span-
ningen aan te pakken. Aan de diagonale zijdes werden randliggers, uit vurenhout, bevestigd om de door-
buigingen daar onder controle te houden (Kingsley, 2014). 

Figuur	28:	Onderste	liggers	van	het	vakwerk	dak	(Kingsley,	G.R.,	2014).

Figuur	29:	A.	gebogen	liggers	van	vakwerk	dak;	b.	assemblage	voor	vakwerk	dak	in	axonometrie,	waarbij	eerste	
onderste	gekruiste	liggers	worden	geplaatst,	daarna	de	gebogen	liggers	die	gekruist	worden	geplaatst	en	als	laatste
de	bovenste	laag	liggers		(Kingsley,	2014).

Figuur	30:	Schroeven	verbinding	tussen	de	gebogen	liggers	en	de	gekruiste	liggers		(Kingsley,	2014).

Figuur	31:	De	randligger	die	op	diagonale	zijdes	is	geplaatst	met	perforaties	om	licht	door	
te	laten	(Archdaily,	2014).	
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Constructie
De onderdelen voor het dak zijn prefab verwerkt en werden op de werf samengesteld. De verschillende la-
gen van de gebogen liggers, vervaardigd uit berkenmultiplex, werden met de hand gelamineerd en uitge-
hard in een pers. Om het hout te beschermen werd een dunne laag waterafstotende coating aangebracht 
(Kingsley, 2014).

Figuur	32:	De	verschillende	fases	van	de	opbouw	van	het	dak	worden	getoond,	waarbij	eerst	de	onderste	liggers	worden	geplaatst,	vervolgens	de	
gebogen	liggers	worde	gemonteerd	en	als	laatste	de	bovenste	liggers	worden	geplaatst		(Kingsley,	2014).

4.4 Conclusie casestudy 

De manier waarop Shigeru Ban omgaat met het materiaal hout bij het museum ontwerp is innoverend maar 
grijpt tegelijkertijd terug naar traditionele houtverbindingstechnieken. Het is als het ware een samensmel-
ting van hedendaagse en traditionele verbindingsmethodes en technieken. De ambachtelijke verbindingen 
worden zowel op structurele als esthetisch vlak toegepast. Deze case illustreert dat traditionele houtenver-
bindingen degelijk toegepast kunnen worden in hedendaagse architectuur. Het formuleert een antwoord 
op de vraag ‘hoe kunnen we ambachtelijke verbindingen vertalen naar hedendaagse architectuur?’. 
Evenals bij deze case wordt aan de hand van de ontwerprichtlijnen van Ovam de circulariteit van het ont-
werp beoordeeld. Deze beoordeling wordt enkel gemaakt op niveau van de dakconstructie. 
Alle onderdelen, buiten de gebogen spanten, kunnen losgekoppeld worden. De gebogen spanten zijn 
opgebouwd uit vier lagen berkenmultiplex die door middel van lijm zijn verbonden. Hierbij wordt wel tradi-
tionele houtverbindingsmethode, namelijk de gekruiste halfhoutse verbindingen gebruikt om de gebogen 
spanten onderling te verbinden. Maar de lijmverbinding zorgt ervoor dat de verschillende lagen multiplex 
niet losgemaakt kunnen worden. Ook de onderste en bovenste laag spanten zijn met elkaar verbonden aan 
de hand van de gekruiste halfhoutse verbindingen. Het gebruik van ambachtelijke verbindingen maakt dat 
de verbindingen eenvoudig gemonteerd kunnen worden. Op vlak van snelheid kunnen we bemerken dat 
prefabricage een groot voordeel biedt, vooral bij de gebogen spanten. Bovendien zorgt het ervoor dat de 
montage op de werf gemakkelijker en eenvoudiger kan gebeuren. 

Tabel	18:	Beoordeling	Aspen	Art	Museum	van	Shigeru	Ban	aan	de	hand	van	ontwerprichtlijnen	van	Ovam	(eigen	tabel).

Op niveau van sub-onderdelen kan men vaststellen dat delen van de dakconstructie specifiek gemaakt zijn 
voor dit ontwerp, voornamelijk de gebogen liggers. Het materiaal hout is op zich duurzaam, in dit ontwerp 
worden verschillende soorten hout toegepast. Zo wordt er voor de liggers gebruik gemaakt van LVL en 
voor de gebogen liggers berkenmultiplex. LVL liggers bieden een zekere sterkte en maatvastheid waar-
door de rechte liggers het potentieel hebben om na demontage, zonder waardeverlies, hergebruikt te 
worden. Echter wordt bij dit ontwerp het hout voorzien van een laag waterafstotende coating. 
De assemblage van de verschillende onderdelen gebeurt aan de hand van houtschroeven en stalen 
penverbindingen. De verbindingen kunnen achteraf verwijderd worden maar kunnen niet garanderen dat 
er geen schade verricht wordt aan het hout, waardoor de kans op hergebruik zal dalen. De verschillende 
onderdelen van de ruimtevakwerk dakconstructie werken samen om op die manier de krachten te overdra-
gen. Zoals eerder vermeld worden de verschillende onderdelen prefab voorbereidt waardoor de construc-
tie eenvoudiger wordt.  
Door de doordachte verbindingsmethoden is de dakconstructie zowel eenvoudig te monteren als te de-
monteren. De traditionele verbindingstechnieken zorgen dat de constructie een elegantie uitstraling heb-
ben en tonen aan dat deze technieken nog even waardevol zijn. De toepassing van de gebogen liggers 
zorgen voor een ruimtelijk gevoel zowel binnen als buiten het museum. Echter zijn de gebogen liggers 
niet geschikt voor hergebruik door hun vormgeving. Bovendien zal de productie van deze liggers meer 
energie kosten en meer afval creëren in vergelijking met liggers die een rechthoekige of vierkantige sectie 
hebben. 
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4.5 Vergelijking traditionele en hedendaagse houtverbindin-
gen

In dit deel wordt eerst een algemene vergelijking gemaakt tussen beiden werelden van verbindingen, zon-
der toe te spitsen op een specifieke verbindingstype. Vervolgens worden de twee besproken cases met 
elkaar vergelijken aan de hand van een tabel. 
De traditionele houtverbindingen kunnen een duurzame oplossing bieden binnen de milieuproblematiek 
waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden en waarbij de bouwsector ook een bijdrage levert. 
Die verbindingstechnieken zorgen dat de verbindingen leiden tot niet-destructieve demontage en is er 
minder nood aan andere materialen, die meer energie nodig hebben bij de productie, bij de knooppun-
ten. De traditionele houtverbindingen worden steeds belangrijker binnen architectuur die een zekere flexi-
biliteit moet bieden doorheen de tijd. Door traditionele houtverbindingen kunnen de structuren gemakke-
lijker aangepast worden waardoor er minder afval en minder sloopwerken zou ontstaan. Volledige steden, 
gebouwd uit hout, werden in Japan in het verleden volledig gedemonteerd om aan de veranderende 
omstandigheden te voldoen (Golden, 2018). Sommige verbindingstypen werden zo ontworpen dat ze het 
mogelijk maken om op latere fase verticale of horizontale uitbreidingen toe te voegen (Graubner, 2015). 
Houtbouw wordt tegenwoordig meer toegepast waardoor er ook een grote evolutie is binnen de vervaar-
digen van de houten elementen. Er wordt meer ingezet op geprefabriceerde elementen die de montage 
op de werven efficiënter maken. De geometrie van de houten elementen kan door de digitalisering ook 
creatief aangepakt worden. Men kan de gewenste en nodige afmetingen van houten elementen laten 
uitvoeren zodat de elementen voor iedere project eigen zijn. Dit zorgt er echter wel voor dat de houten 
elementen niet altijd hergebruikt kunnen worden binnen andere omstandigheden. 
Echter zoals besproken bij het Aspen Art Museum kunnen nieuwe technologieën, binnen de steeds meer 
digitaal wordende fabricage leiden tot innovatieve oplossingen waarbij de traditionele verbindingstech-
nieken als oermodel kunnen gebruikt worden. Om te voldoen aan de structurele eisen kunnen de elemen-
ten, door hun vormgeving te veranderen, efficiënter aangepast worden. De combinatie van hedendaagse 
verbindingstechnieken en traditionele methoden kunnen aanleiding geven tot innovatieve en duurzame 
oplossingen. 
Bij de huidige verbindingstechnieken worden veelal metalen hulpstukken toegevoegd of lijmverbindin-
gen gebruikt. Bij die laatste is het probleem dat de verbindingen door het lijmen niet ontkoppeld kunnen 
worden. Bovendien vergt dit type van verbindingen precisie werk en zijn de producten niet altijd even 
duurzaam. Wat betreft de metalen hulpstukken, kunnen die wel een bijdrage leveren voor de demontage, 
indien men op voorhand hier al over nadenkt. Bij sommige metalen verbindingsmiddelen is er nood aan 
verdikking van de houten elementen om de krachtenoverdacht, zonder schade, mogelijk te maken. Deze 
metalen verbindingsstukken kunnen wel een positieve impact hebben aan circulaire architectuur, mits men 
doordachte keuzes maakt bij de verbindingstypes.
In tabel 19 wordt een vergelijking gemaakt tussen de cases, de eerste case behandelt de traditionele 
houtverbindingen in de Sint-Bonifatiuskerk in Brussel, waarbij enkel de eerste bouwfase wordt behandeld. 
Case 2 gaat over houtverbindingen in hedendaagse architectuur, namelijk Aspen Art Museum van Shigeru 
Ban. Beide verbindingen bevatten metalen hulpstukken om de verbindingen te realiseren. Enkel de dak-
constructies van beide gebouwen worden onder de loep genomen en niet de gehele structuur. Bovendien 
verschillen beiden typen dakconstructies op vlak van draagkracht en esthetiek, waardoor hierover geen 
oordeel geuit zal worden. 
Voor de vergelijking van de twee verbindingen is de ontwerprichtlijn van Ovam toegepast, op schaal-
niveau van een element. De beoordeling is echter eerder subjectief, het is gebaseerd op persoonlijke 
waardeoordeel. Als basis hiervoor zijn de bestudering van de verschillende verbindingen gebruikt. 
Op vlak van interface, waarbij de verschillende houten elementen elkaar ontmoeten, scoren beiden ver-
bindingen even sterk. Terwijl op het eerste zicht de structuur van case 2 er ingewikkelder uitziet door de 
grootte en de gebogen liggers. Echter wordt bij interface de samenstelling van de elementen beoordeeld. 
In beide gevallen wordt er zowel traditionele verbindingstechnieken gebruikt als mechanische verbindin-
gen. Door de gebruikte verbindingstechnieken kunnen de verschillenden elementen uit elkaar gehaald 
worden. Bij case 1 wordt er gebruikt gemaakt van pen-en-gatverbindingen en ijzeren beugels en ankers. 
Die verbindingstypes zorgen dat de verschillende onderdelen eenvoudig losgekoppeld kunnen worden. 
Echter het maken van pen-en-gatverbindingen vergt meer tijd en inspanning doordat er inkepingen zijn. 

Bij de ruimtevakwerk dakconstructie van Aspen Art Museum worden er zowel schroeven als halfhoutse 
verbindingen toegepast. Hierdoor zullen bij de verschillende elementen demonteerbaar zijn. Bij deze case 
vragen de samenstellingen van de elementen ook tijd en energie. 
Bij de sub-onderdelen is case 1 duurzamer omdat de houten elementen niet behandeld zijn met produc-
ten en het betreft massief hout. Terwijl case 2 de liggers gecoat zijn en LVL is gebruikt. Voor het verkrij-
gen van LVL ondergaat massief hout enkele procedures waarvoor energie nodig is. Beiden verbindingen 
kunnen als geheel elders hergebruikt worden en zonder verlies aan waarde. Wanneer men de elementen 
los wilt gaan hergebruiken, zijn er bij de pen-en-gatverbindingen en halfhoutse verbindingen de inkepin-
gen zichtbaar waardoor het niet evident is om de elementen los te hergebruiken. Bij beide gevallen zullen 
er ook de sporen van de schroeven zichtbaar zijn. Echter zorgen de gebogen liggers van case 2 dat de 
hergebruik moeilijker wordt. In beide gevallen worden er geen gestandaardiseerde elementen gebruikt en 
zijn de dakconstructies specifiek gebonden aan de rest van de structuur. 
Voor de compositie, zijn bij beide verbindingen de verschillende lagen gemakkelijk van elkaar te onder-
scheiden. Enkel zijn bij case 2, de gebogen liggers opgebouwd uit verschillende lagen berkenmultiplex 
die gelijmd zijn. Bij een pen-en-gatverbinding zijn de twee houten elementen voor elkaar gemaakt waar-
door ze moeilijk onafhankelijk kunnen zijn. Dit geldt ook voor de halfhoutse verbindingen van case 2. 
De verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd. Wat betreft prefabricatie, doet een hedendaag-
se verbinding het beter, de verschillende onderdelen werden ook effectief prefab aangeleverd. Bij een 
pen-en-gatverbinding van case 1 is er meer nood aan precisie werk waardoor de prefabricage moeilijker 
wordt, maar dit wordt zeker niet uitgesloten. 
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Tabel	19:	Vergelijking	tussen	case	1,	Sint-Bonifatiuskerk	gelegen	in	Brussel	en	case	2,	Aspen	Art	Museum	in	Colorado,	volgens	criteria	van	Ovam	voor	veranderingsgericht	bouwen	(eigen	tabel).	
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4.6 Ontwerprichtlijnen

In dit deel worden ontwerprichtlijnen opgesteld voor het toepassen van traditionele houtverbindingen 
in circulaire ontwerpen, deze worden weergegeven in tabel 20. Als basis hiervoor wordt het rapport van 
RISE Research Institutes Of Sweden (2020) gebruikt. In dit rapport wordt het gebruik en hergebruik van 
onderdelen in houten constructies besproken. Uit dit rapport bleek dat de haalbaarheid voor hergebruik 
van bouwelementen samenhangt met de grootte van gerecupereerde elementen. Zo krijgen grotere 
componenten de voorkeur omdat er minder afval ontstaat en de assemblage sneller gaat. Men merkt ook 
op dat de belangrijkste kenmerken van een circulair ontwerp de modulariteit en omkeerbaarheid van de 
verbindingen is. Op basis van historische voorbeelden wordt er een leidraad opgesteld voor ontwerpers 
en architecten, voor de toekomstige ontwikkelingen van gebouwen en onderdelen ervan. De principes die 
daarin worden gehanteerd, worden hervormd tot enkele aspecten die van belang zijn binnen deze thesis. 
Zowel voor demonteerbaarheid als hergebruik gaat het over de aanpak van de verbindingen tussen afzon-
derlijke onderdelen en behandelt enkele algemene principes. Bij het in overweging nemen van de afzon-
derlijke verbindingen kunnen deze principes helpen. Het is niet altijd even evident om alle principes toe te 
passen, het is zelfs mogelijk dat sommige onderdelen tegenstrijdig kunnen zijn in bepaalde situaties. Zo 
kan het gebruik van lichte, kleine elementen leiden tot meer afval en energieconsumptie tijdens de pro-
ductie ervan. 
 
4.6.1 Houtverbinding voor een circulair ontwerp 

De meest cruciale factoren voor demonteerbaarheid en hergebruik, zijn de manier waarop de verbin-
dingen gerealiseerd worden. De omkeerbaarheid van de verbindingen is belang en dit proces moet 
niet-destructief zijn. De traditionele houtverbindingen hebben de eigenschap, over het algemeen, dat ze 
niet-destructief verbonden zijn. Echter zijn er bij bepaalde soorten verbindingen nood aan nagels, spij-
kers, pennen en dergelijke voor de bevestiging. Die bevestigingsmiddelen kunnen een latere demontage 
belemmeren. Het is mogelijk om de spijkers en nagels te verwijderen, maar hierbij bestaat de risico dat 
het houten element beschadigd wordt. Om beschadiging te voorkomen gaat de voorkeur, bij circulair 
ontwerp, naar verbindingen die bestaan uit losse deuvel verbindingen. 
Slechts een kleine selectie uit een praktisch ontelbaar aanbod van bestaande verbindingen werden gepre-
senteerd in het deel 3.5. Uit deze richtlijnen en geïnspireerd door de traditionele houtverbindingen wordt 
een universele houtverbinding ontwikkeld van gelamineerd fineerhout (LVL). De keuze voor LVL vloeit uit 
casestudy van Aspen Art Museum van Shigeru Ban. Bovendien is LVL een duurzame en milieuvriendelijke 
keuze. Uit een vergelijking tussen massief hout, gelijmd gelamelleerd en gelamineerd fineerhout, gemaakt 
door Steico (2019), blijkt dat met LVL meer materiaal kan besparen met dezelfde technische eigenschap-
pen.
Deze universele houtverbinding zou moeten voldoen aan de vereisten die worden opgesteld in tabel 20, 
opdat het gedemonteerd en hergebruikt kan worden in andere contexten en gebouwen.  
Talloze houtverbindingen met elegante houtvakmanschap worden niet in acht genomen doordat de 
complexiteit van de verbindingen niet geschikt zijn voor uitvoering van LVL constructies. Omwille van 
praktische redenen gaat de keuze van de verbinding naar minder gecompliceerde profielen die uiteraard 
voldoen aan de criteria voor demontage en hergebruik. Hierbij moet de verbindingen opgebouwd zijn uit 
losse deuvel verbinding die omkeerbaar verbonden is. Ook de keuze voor inkeping is van belang, zodra 
de inkeping een ingewikkelde vorm krijgt wordt de hergebruik ervan ook moeilijker. Het profileren moet 
eenvoudig zijn opdat de montage ter plaatse eenvoudig en snel kan verlopen. Een pen-en-gatverbinding 
met slot voldoet aan deze eisen, deze zal als basis gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de universele 
houtverbinding uit gelamineerd fineerhout bedoeld voor circulair ontwerp. 

Tabel	20:	Ontwerprichtlijnen	voor	het	toepassen	van	traditionele	houtverbindingen	in	circulaire	ontwerpen	(eigen	tabel).

Figuur	33:	pen-en-gatverbinding	met	slot	(eigen	beeld).
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4.6.2 Conceptmatige voorstel houtverbinding voor circulair ontwerp 

Om universele houtverbindingen mogelijk te maken zijn er twee verbindingsstukken ontwikkeld met een 
vierkantige doorsnede. Deze verbindingsstukken worden aan de hand van houten deuvels verbonden met 
de houten kolommen of balken. De deuvels zijn T-vormig ontworpen zodat de demontage eenvoudiger 
kan verlopen. Het kopstuk van de deuvels zal altijd in zicht blijven, als een soort architectonische artefact. 
Tegelijkertijd voldoet het aan de circulaire ontwerprichtlijnen waarbij de verbinding zo toegankelijk moge-
lijk blijft. Dit zorgt wel dat dit deel bijzondere zorg zal vereisen, bij voorkeur worden de deuvels gemaakt 
uit hardhout. Bij het verbinden met de andere houten elementen kunnen de deuvels opzwellen waardoor 
het geheel effectief op zijn plaats wordt vergrendeld. De afmetingen van de verbindingsstukken zouden 
aangepast kunnen worden zodat het geschikt wordt om bij verschillende houtverbindingen te gebruiken. 

Figuur	34:	A.	type	A	verbinding;	b.	type	B	verbinding;	c.	type	B	afmetingen	(eigen	beeld).

A B

C
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De verbindingen die zullen voorgesteld worden betreffen eerder vrij eenvoudig verbindingen voor kleine-
re structuren. 

Bij voorstel 1 worden twee verticale houten elementen met elkaar verbonden aan de hand van type A ver-
bindingsstuk. Deze verbinding kan evenals voor horizontale verbindingen gebeuren. Het verbindingsstuk 
wordt centraal in het houten element geplaatst, waar de houten elementen voorzien zijn van een opening. 
Nadat de houten elementen zijn verbonden worden ze aan de hand van de deuvels vastgezet. De verbin-
ding is hierbij onzichtbaar, enkel het kopstuk van de deuvels zijn zichtbaar. De assemblage en het resultaat 
ervan wordt geïllustreerd in figuur 35, waarbij de deuvelpunten duidelijk zichtbaar zijn maar kunnen ook 
opgevat worden als architectonische elementen. 

De verbindingen van horizontale en verticale elementen worden geïllustreerd in figuur 36. De verbinding 
gebeurt aan de hand van verbindingsstuk type B. Zoals eerder vermeld worden de deuvels bij voorkeur 
vervaardigd uit hardhout. Dit kan in harmonie zijn met vuren of grenen hout, die gebruikt wordt voor de 
houten elementen op te bouwen. Bij dit systeem kunnen de deuvels zwellen zodra ze geplaatst zijn, zodat 
het geheel effectief wordt vergrendeld. Aan circulair ontwerp principes voldoen deze verbindingsstukken, 
waarbij de verbinding zowel toegankelijk is als niet-destructief. Echter moeten de te verbinden houten 
elementen voorzien worden van inkepingen. 

Verbinding voorstel 3 betreft een verbinding in twee richtingen en is een combinatie van de voorbijgaan-
de twee verbindingsvoorstellen. Het enige verschil is dat de horizontale verbinding zich lager zal bevinden 
opdat de twee verbindingsstukken elkaar niet zouden belemmeren. De deuvels die blootgesteld worden 
aan de buitenomgeving vereisen extra aandacht. Doorheen de tijd kunnen deze deuvels aangetast wor-
den door slijtage. De vlakke zijde van de verbindingen zijn geschikt om de structuur een afwerking te 
geven, waarbij men wel rekening moet houden dat de buitenstructuur gemakkelijk verwijderd kan worden 
zonder beschadiging te verrichten. 

Figuur	35:	Verbinding	voorstel	1	(eigen	beeld).

Figuur	36:	Verbinding	voorstel	2	(eigen	beeld).

Figuur	37:	Verbinding	voorstel	3	(eigen	beeld).
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4.7	 Kritische	reflectie	

De voorgestelde verbindingen zijn slechts conceptmatige voorstellingen voor houtverbindingen die vol-
doen aan de ontwerprichtlijnen voor een circulair ontwerp. De houten verbindingsstukken zorgen er voor 
dat de houten elementen niet beschadigd worden bij het demonteren. De deuvels maken dat de verbin-
dingen steeds toegankelijk zijn om eventueel de houten elementen te vervangen of te demonteren. De 
voorgestelde verbindingsstukken kunnen opgebouwd worden volgens dezelfde principe maar de afme-
tingen kunnen aangepast worden naargelang de structuur. Bovendien zijn de voorgestelde verbindingen 
enkel voor kleinschalige elementen geschikt. De kopkanten van de deuvels blijven altijd in zicht om de 
demontage te vereenvoudigen maar vereisen hierdoor extra aandacht, opdat ze beschermd worden tegen 
aantastingen en slijtage. Ook wordt er bij de verbinding er van uitgegaan dat de verbindingsstukken zullen 
opzwellen, zodat ze beter gaan vastzitten. Deze verbindingen kunnen verder verkend worden waarbij 
zowel de structurele als architectonische kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden, met in het achter-
hoofd de principes voor demontage en hergebruik. Door voldoende documentatie beschikbaar te maken 
over de toegepaste verbinding en materiaal kan hergebruik steeds vlotter verlopen. 
Het tekort aan energiebronnen, grondstoffen en een toenemende gevolgen van de klimaatcrisis vereist 
actie. De bouwsector kan hierbij een belangrijke rol spelen waarbij de huidige lineaire processen verande-
ren naar circulaire methodes. Binnen de circulair manier van ontwerpen kunnen innovatieve systemen van 
verbindingen een positieve bijdrage leveren. De toepassing van het materiaal hout als constructiemate-
riaal, bij het overgang naar circulair manier van ontwerpen, kan een waardevol oplossing bieden voor de 
uitdagingen waarmee we te maken hebben. 
Traditionele houtverbindingen bevatten een oneindige reeks van verbindingen die als oermodel kunnen 
gebruikt worden binnen circulaire ontwerpprocessen. Waardoor een evolutie kan ontstaan van digitaal 
vakmanschap met hoogwaardig geprefabriceerde houtenelementen. Bij de overgang van een digitaal vak-
manschap is de risico dat de schoonheid van traditionele vakmanschap verloren gaat. De innovaties rond 
houten constructies, waarbij er steeds meer aandacht gevestigd wordt aan circulariteit en duurzaamheid 
zijn veelbelovend voor in de toekomst. Niet enkel de manier waarop de verbindingen worden gerealiseerd 
spelen een rol binnen het circulair en duurzaam denken. Zoals besproken in deel 1 heeft ieder stuk hout 
een andere eigenschap waardoor men goed moet weten voor welke toepassing het hout gebruikt zal wor-
den. Door de opkomst van verschillende technologieën kan men de specifieke eigenschappen van ieder 
houtstuk achterwegen laten. In deel 2 werd de duurzaamheid van hout besproken waarin de duurzaamheid 
al bij duurzaam bosbeheer start, het betreft de hele levenscyclus van het materiaal. De manier waarop de 
houten elementen worden vervaardigd, behandeld bepalen mee de duurzaamheidsklasse. Hout heeft de 
potentie om duurzaam en circulair te zijn mits men vanaf het begin al heel bewust hiervoor kiest. De keuze 
hiervan betreft in de meeste gevallen een trager proces in vergelijking conventionele processen en vergt 
meer arbeid en kennis. Het verder toepassen van handenarbeid zal ervoor dat de belangrijke kennis over 
vakmanschap niet verloren gaat doorheen de tijd maar steeds meer gekoesterd wordt.   
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In het laatste deel wordt de relatie tussen de masterthesis en het masterproject besproken. De kennis die 
opgedaan werd bij het schrijven van deze thesis werd toegepast op het masterproject in de ontwerpstudio 
‘Degrowth’.  
Het beginsel van de economische groei staat vandaag onder druk, als gevolg van de klimaatverandering 
en de groeiende sociale ongelijkheid. De architectuurwereld kan binnen die problematiek een rol spelen 
en een positieve impact leveren. Binnen Studio Degrowth wordt er nagedacht over hoe de samenleving 
van Degrowth er uit zou kunnen zien, waarbij we niet enkel focussen op de ‘groei’. Hierbij wordt de rol van 
architectuur en welke bijdrage ze kan leveren, onderzocht. 
Dit jaar wordt ‘Degrowth’ benadert vanuit het perspectief van ‘Het Productief Landschap’. Dit gebeurt  
binnen de drie gekozen locaties in Limburg, waarbij de bedreigingen en kansen van de plek worden 
geanalyseerd. In 2018 startte Vlaams Bouwmeester het pilootproject ‘Het Productief Landschap’ om te 
onderzoeken hoe we onze schaarse open ruimte kunnen versterken door middel van duurzame landbouw. 
Open ruimte is cruciaal voor de toekomst van een verstedelijkt Vlaanderen. Die open houden en zorg-
vuldig beheren is noodzakelijk, maar niet evident. De elementen die de natuur ons biedt worden op een 
productieve manier gebruikt, zonder enige schade te verrichten aan de omgeving. Architectuur kan een 
belangrijke rol spelen binnen het creëren van kwalitatieve ruimtes die zowel een meerwaarde vormen voor 
het landschap als voor de samenleving. Waarbij de mens dichter bij de natuur komt te staan en beiden er 
baat bij hebben.  

5.1 De Wijers 
5.1.1 Het Wijergebied

In figuur 38 wordt De Wijers in zijn geheel getoond. Het betreft een zeer uitgebreid natuurgebied met 
verschillende toegangspoorten. Het gebied strekt zich uit over verschillende plateaus en valleien binnen 
Limburg. De kaart (figuur 39) toont dat er meer  natuurgebieden naar het Noordoosten toe en meer land-
bouwgebieden naar het Zuidwesten toe, voorkomen.

Figuur	38:	De	Wijers	(Bolderberg,	z.d.).			 	 	 	 				Figuur	39:	Toegangspoorten	in	De	Wijers	(De	Wijers,	z.d.).

5.1.2 Geschiedenis 

De Wijers is gelegen ten westen van het Kempens Plateau en bevat gemeenten Zonhoven, Hasselt, Genk, 
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Diepenbeek. De naam ‘De Wijers’ stamt af van de 
oude term weyers of wijer, wat visvijver betekent. Het gebied telt ongeveer 1175 vijvers, dit maakt De 
Wijers het grootste aaneengesloten vijvergebied van België (OSA et al., 2021).
Tot vandaag de dag kende De Wijers meerdere manipulaties, zo was het gebied oorspronkelijk een des-
olaat gebied van heide en moerassen. Door de grondsamenstelling konden er geen gewassen groeien, 
waardoor de boeren hun schapen lieten grazen om de grond vruchtbaar te maken (OSA et al., 2021). 
Na de ontdekking van turf en ijzeroer in de ondergrond, in de dertiende eeuw, werd het gebied geleidelijk 
gecultiveerd. Het desolaat landschap veranderde in een ontginningslandschap. Achteraf werden de oude 
explotatieputten gevuld met water zodat ze hergebruikt konden worden als visvijvers. De samenstelling 
van de ondergrond maakten het mogelijk om vijvers in te richten. In het begin van de 20ste eeuw is het 
grote deel van de vijvers ontstaan. Dit is dezelfde periode als de ontdekking van steenkool onder het 
Kempens Plateau en hiermee gepaard ook de industriële ontwikkelingen. Deze leidden tot grote verande-
ringen in het landschap. De relatie tussen ruimtelijke interventies en het landschap verslechterde met de 
tijd (OSA et al., 2021).

Figuur	40:	Momentopnames	van	de	geschiedenis	van	De	Wijers	(OSA,	RUA	&	IMDC,	2019).
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5.1.3 Roosterbeekvallei 

Eén van de beekvalleien in De Wijers is Roosterbeek. De beek ontspringt in Genk, loopt door het centrum 
van Zonhoven, daar verdwijnt het in de ondergrond en mondt het uit in de Demervallei. De gemeente 
Zonhoven is gesticht aan de Roosterbeek, die oorspronkelijk de natuurlijke afscheiding vormde tussen het 
groene hof en het dorp. De Roosterbeek heeft vele diensten verleend in het verleden aan haar omwonen-
den. Figuur 43 toont de verschillende functies van de beek doorheen de tijd. In de dertiende eeuw werd 
met de ontdekking van turf en ijzeroer, de grond rond de beek uitgegraven. Bovendien werd de beek 
gebruikt voor de watermolen in de Abdij van Herkenrode. Achteraf vervulde de Roosterbeek een heel 
andere functie, zo werd het bovenstrooms gebruikt in de alcohol distilleerderij van kasteel Hengelhoef. 
De viskwekerij was nog steeds een belangrijke dienst binnen De Wijers. Maar door verschillende factoren 
werd de relatie tussen de gemeente en het water met de tijd verbroken. Toch heeft de Roosterbeekvallei 
de potentie om in de toekomst een waardevol functie uit te oefenen (DELVA Landscape Architect/Urba-
nism, 2018). 

5.1.4 Galgenberg

Een ander bijzonder element binnen de site van De Wijers is het bos Galgenberg. Het betreft een natuur-
gebied, dat zich strekt over meer dan 29 hectaren. Het gebied is hoog gelegen in de Lage Kempen. Door 
deze eigenschap werd het in het verleden gebruikt om misdadigers daar te straffen, zodat het voor ieder-
een zichtbaar was. Zo is de naam Galgenberg ontstaan (Plessers, 2010).
Het beheer richt zich volledig op een ecologische en wetenschappelijke functie van het bos. Waarbij ieder 
jaar op natuurlijke wijze een groot aantal doodhout ontstaat. 
Zomereik en berk zijn de meest voorkomende boomsoorten in het gebied. De Roosterbeek loopt door-
heen het natuurgebied en is een waardevol waterloop voor het gebied (Plessers, 2010).

5.1.5 Manifest 

Om de relatie tussen natuur en de ruimtelijke interventies te verbeteren werd een manifest opgesteld. 
Dit manifest vormde een rode draad om verschillende projecten op te richten binnen het gebied van De 
Wijers. Op die manier kunnen de verschillende projecten elkaar versterken en één geheel vormen binnen 
het gebied. Het manifest is opgebouwd aan de hand van zes thema’s, die gebaseerd zijn op de bestaande 
kenmerken van de Wijers. 

Figuur	41:	Kernthema’s	van	de	manifest	(Studio	Degrowth,	2022).

Figuur 42: Roosterbeek	(T.OP	LIMBURG,	z.d.).																							Figuur	43:	Geschiedenis	Roosterbeek	(eigen	beeld).	

Figuur 44: Galgenberg	(VisitLimburg,	z.d.).
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Relatie landschap 
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5.2 Houtatelier 

Zoals al eerder besproken bevat De Wijers enkele bijzondere kenmerken. Door het bijeenbrengen van 
deze verschillende elementen heeft het masterproject vorm gekregen. Zo bevindt zich in de site, een bos, 
een beek en waterplassen. Deze elementen maakten het mogelijk om in de site de techniek, het wateren 
van hout, toe te passen. Zo worden de boomstammen, afkomstig van de Galgenberg, via de Roosteer-
beek getransporteerd naar de waterplassen. Op die manier zal de Roosterbeek terug functioneel ingezet 
worden en een meerwaarde creëren voor de gemeenschap.  
De verplaatsing van de boomstammen zou moeten lukken doordat er in het gebied een hoogteverschil 
aanwezig is. 
De site toont het trage proces van de natuurlijke verwerking van hout door groeien, water geven en dro-
gen.

5.2.1 Concept 

Voor het ontwerp was circulariteit een belangrijke uitgangspunt waarbij alles lokaal gebeurt, zo worden 
de boomstammen lokaal ontgonnen en komen ze via de Roosterbeek tot de waterplassen waar ze dan 
op een natuurlijke manier behandeld kunnen worden. Vervolgens worden de boomstammen op dezelfde 
plaats verwerkt tot eindproducten. Het hele proces van het groeien van de bomen tot de gehele verwer-
king vindt langs de Roosterbeek plaats, daarmee wordt het trage proces zichtbaar voor de lokale bevol-
king en kan het op een gepaste manier gewaardeerd worden.
Wat betreft de ruimtelijke concepten was het belangrijk om het ontwerp in te bedden in het landschap 
zodat het een geheel vormt met de omgeving. De schouwen bevinden zich tussen de bomen en de water-
plassen komen in bepaalde delen binnen het gebouw.  
Voor de indeling van het grondplan, zijn de schouwen ingezet als massieve elementen die zorgen voor 
structuur op planniveau. Daardoor ontstaan er open en gesloten delen, met bepaalde zichten en relaties. 

5.2.2 Het programma 

De indeling van het gebouw gebeurd aan de hand van de schouwen die op basis van een grid zijn ge-
plaatst. De ruimtes tussen de schouwen worden ingevuld met de werkruimtes. Binnen het gebouw is er 
een onderscheid tussen private werkruimtes en een gemeenschappelijke werkruimte waar men gezamen-
lijk aan grotere projecten kan werken. De private werkruimtes worden van elkaar onderscheiden door 
middel van houten rekken die verbonden zijn met de hoofdstructuur.  
Het houtatelier is een open atelier waarbij alles, behalve de gezamenlijke werkruimte, is voorzien van een 
dak.  
Naast de schouwen, zijn ook de eetruimte en het sanitair volledig afgesloten. 
Aan het programma van werkatelier is ook een uitkijktoren toegevoegd. Deze is op een subtiele manier 
verbonden met de structuur zodat de aandacht eerst naar de schouwen gaat. 
Bij het houtatelier zal de efficiëntie van de industriële revolutie steeds verder buitenspel geplaatst worden 
en zal er ruimte gemaakt worden voor ambacht. Het werk staat boven de opbrengsten en volgt het ritme 
van de natuurlijke processen. 

Inbedding in landschap Relatie met water Open en gesloten 

Inbedding in landschap Relatie met water Open en gesloten 

Inbedding in landschap Relatie met water Open en gesloten 

lokaal behandelen lokaal verwerken eindgebruiker
Circulariteit

Relatie met water 

Open en gesloten Inbedding in landschap 

Circulariteit 

Figuur	45:	Concepten	masterproject	(eigen	beeld).	

Figuur	46:	Grondplan	van	het	houtatelier	(eigen	beeld).
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5.2.3 Afgelegde weg hout 

Roosterbeek
De boomstammen, afkomstig van Galgenberg, worden aan de hand van de Roosterbeek getransporteerd 
naar de waterplassen, in de buurt van het houtatelier. Hierbij is het belangrijk dat de boomstammen vers 
gekapt zijn en ongezaagd. Die manier van transport maakt dat er geen bijkomende transportkosten nodig 
zijn. 

Wateren van hout 
Voornamelijk zullen de boomsoorten eik en berk getransporteerd worden. Berk moet ongeveer geduren-
de 9 maanden wateren terwijl eik al meer dan 3 jaar moet wateren. Dit maakt dat het wateren van hout 
een langdurig proces is, maar toch waardevol is in de toekomst. Door de grote druk op de aanwezige 
hoeveelheid materiaal, zal in de toekomst ook langdurige processen waardevol worden. Bovendien brengt 
die manier van behandelen geen bijkomstige kosten met zich mee. 

Drogen van hout
Na het wateren van hout, worden de boomstammen in de droogrekken geplaatst. Die droogrekken be-
vinden zich in de schouwen. Het drogen van hout duurt ongeveer 2 jaar maar zal efficiënter verlopen door 
het trekeffect die ontstaat in de schouwen. Bovendien is de schuine zijde van de schouw volledig be-
glaasd, zodat er warmte aangetrokken wordt en op die manier een luchtstroom ontstaat. Door de boom-
stammen eerst te wateren, verloopt het drogen ook sneller.  

Verwerken van hout
Het verwerken van de boomstammen gebeurt ofwel in de private werkruimtes ofwel in de collectieve wer-
kruimte. In de private werkruimtes wordt er aan eerder bescheiden constructies gewerkt. 

Figuur	47:	Snede	B-B	van	het	houtatelier	(eigen	beeld).

Figuur	48:	Transport	van	boomstammen	via	Roosterbeek	(eigen	beeld).		Figuur	49:	Wateren	van	boomstammen	(eigen	beeld).	

Figuur	50:	Drogen	van	boomstammen	(eigen	beeld).																																				Figuur	51:	Verwerken	van	boomstammen	(eigen	beeld).	

Figuur	52:	Totaal	beeld	project	(eigen	beeld).	
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5.2.4 Structuur 

Het houtatelier is opgebouwd volgens een grid van 6 x 9  en 6 x 12 meter. Op die grid is een houten 
structuur geplaatst die zich als een paraplu strekt over het gebied. 
De vormgeving van de structuur is bepaald op basis van de schouwen waarin de droogrekken zijn ge-
plaatst. De schouwen kunnen als aparte elementen gezien worden, waardoor de structuur flexibel ingezet 
kan worden. Wanneer de droogrekken niet meer nodig zijn, kan de structuur gebruikt worden voor een 
andere invulling. 
De structuur bestaat uit kolommen en schuine spanten, die onderling worden verbonden aan de hand van 
balken. Vervolgens worden er trekkers bevestigd, die de houten kruisverbanden verbinden met de span-
ten. De kruisverbanden hebben buiten hun structurele functie, ook een esthetische functie. 
De houten structuur bevat elementen die omkeerbaar met elkaar zijn verbonden. In plaats van de verbin-
ding binnen de houtverbindingen te verbergen, zal het masterproject het vakmanschap zichtbaar maken.
De secties van de houten elementen zijn zo klein mogelijk gehouden zodat de structuur opgebouwd kan 
worden aan de hand van hout dat zich in de omgeving bevindt. Zo hebben de houten kolommen een sec-
tie van 40 x 20 cm en zijn ze ontdubbeld gebruikt. Om de knik van de hout kolommen te voorkomen zijn 
ze met tussenschotten verbonden. De hele structuur bestaat uit hardhout, namelijk eik. Eikenhout is een 
sterk materiaal en kan grote stamomtrekken bereiken.  
Wat de onderlinge verbindingen van de structuur betreft, zijn de verbindingen gebaseerd op traditionele 
verbindingen in combinatie met mechanische verbindingen. Echter is bij deze structuur niet de universele 
houtverbinding, besproken in deel 4.6, toegepast. De reden hiervoor is dat bij het houtatelier het draait 
om vakmanschap, die ook geuit wordt in de structuur. 
De kolommen aan de uiterste zijdes van de structuur worden onderling verbonden aan de hand van de 
Kanawa Tsugi verbindingstechniek. Daarbij wordt een houten deuvel gebruikt, die zal opzwellen bij de 
verbinding. Hierdoor wordt de structuur op zijn plaats gehouden. De schuine spanten worden mechanisch 
bevestigd tussen de kolommen, door een boutverbinding. Ook de trekkers en de kruisverbanden worden 
mechanisch verbonden met de structuur. De balken worden aan de hand van inkepingen verbonden met 
de spanten. De kruisverbanden worden onderling verbonden aan de hand van de Japanse houtverbin-
ding, de Kane Tsugi. 

Hoofdstructuur 

Hoofd- en substructuur 

Hoofd- en substructuur met invulling 

Figuur	53:	Structuur	van	het	houtatelier	(eigen	beeld).	

Figuur	54:	Verbindingstechnieken	structuur	van	het	houtatelier	(eigen	beeld).	
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5.2.5 Toetsen van de ontwerprichtlijnen 

De structuur van het houtatelier wordt afgetoest aan de ontwerprichtlijnen, die in deel 4 werden opge-
steld.  
Op niveau van demonteerbaarheid voldoet de structuur aan ieder punt enkel komt punt 5 in mindere 
maten voor. Zo bevat de structuur houten elementen die groottes van maximaal 675 cm kunnen hebben, 
waardoor de montage moeilijker wordt.  
Wat betreft hergebruik, scoort de structuur minder op modulariteit, mits de structuur niet opgebouwd is 
volgens standaardelementen. De structuur wordt, buiten de gezamenlijke werkruimte, beschermd tegen 
aantastingen. Enerzijds worden de houten elementen eerst behandeld door het wateren, anderzijds be-
vinden de houten elementen zich in beschutte plekken doordat het dak verder doorloopt. Bovendien is er 
een bouwpakket opgesteld van de verschillende elementen die voorkomen in een structuur. Zodat er een 
documentatie terug te vinden is over het aantal elementen en de soort verbindingen, binnen een struc-
tuur. 

Tabel	21:	Ontwerprichtlijnen	voor	het	toepassen	van	traditionele	houtverbindingen	in	circulaire	ontwerpen	(eigen	tabel).
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Figuur	55:	Bouwpakket	structuur	van	het	houtatelier	(eigen	beeld).	
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