HOUT.
DE KEUZE VAN ELKE ARCHITECT

HOUT.
HET GOUD VAN DE TOEKOMST
WAAROM?

Grondstofuitputting tegengaan, duurzaam,
natuurlijke CO2 opslag. Wat begrippen die
geassocieerd worden met houtbouw. En dat
is het, maar het gaat nog verder. We wonen
er. We werken er. We studeren er. Gebouwen vormen de basis van een veilige, prettige omgeving. Hout speelt daar een grote rol.
Met hout kan je alle kanten op, denk aan: ontwerpvrijheid in elk opzicht, breed soort gevelafwerkingen, artistieke metselverbanden,
grote keuze uit houtsoorten én kleuren etc.
Haal het beste uit je woningen, gebouwen,
omgevingen.
Bouw
met
hout. Hét goud van de toekomst, punt.
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“

HOUT GEEFT EEN
POSITIEF
IMPACT OP HET
WOONCOMFORT

”

HOUT IN DE ARCHITECTUUR

HOUT BIEDT COMFORT

Bouwen met hout betekent vrijheid. Niet alleen ontwerpvrijheid, maar ook tijdens het
bouwproces biedt hout flexibiliteit om op een
later moment het gebouw bijvoorbeeld aan te
kunnen passen of uit te breiden als het een renovatie behoeft of als het ontwerp toch wat anders moet. Bouwen met hout wil niet zeggen
dat het gebouw een volledige hout-look krijgt,
maar ook allerlei andere ecologische manieren van afbouw zijn populair bij ontwerpers,
zoals een afwerking met minerale steenstrips.

Hout heeft vele thermische voordelen. In een
koud land als Canada, is bijvoorbeeld zo’n 90%
van de laagbouw houtskeletbouw, om deze
reden. Hout slaat geen warmte op en de wanden voelen daarom nooit koud aan. Vandaar
dat een houtskeletbouw constructie op de
korte termijn snel op de gewenste temperatuur gebracht kan worden. De voordelen hiervan? Een enorm gunstig energieverbruik en
een hoog wooncomfort door warmtebehoud
en geluidsisolatie.

DUURZAAM ÉN CIRCULAIR,
HOUT IS HET.
In 2030 heeft Nederland 1 miljoen extra huizen nodig. Worden deze allemaal gebouwd
in hout in plaats van beton, scheelt dit wel
55 miljoen ton CO2. Dat is ongeveer gelijk
aan de jaarlijkse uitstoot van de industriesector in Nederland! Ontwerpen met hout zorgt
voor duurzame bouw waarmee verschillende
maatschappelijke problemen worden opgelost. Houten elementen bieden je bijvoorbeeld
een simpele manier om een prachtig ontwerp
te realiseren en het woningnoodprobleem op
te lossen in Nederland.
Kortom, met hout kan het!
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ONTWERPVRIJHEID

GEVELAFWERKINGEN

Van meranti naar eiken, van neutrale tot
felle kleuren, van strakke tot getogen
kozijnen: voor hout is niets te gek. Neem
als voorbeeld het onderstaande project,
het Isala Ziekenhuis te Zwolle.

Houten gevelelementen kunnen tot in
de details worden afgewerkt. Van
minerale steenstrips tot zonnepanelen
of zoals het onderstaande project
Student Experience International te
Amsterdam met douglashout.
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METSELVERBANDEN
Door de verschillende afwerkingen
met steenstrips, hout, enzovoorts,
zijn er vele gevelstijlen te bedenken.
Metselwerkarchitectuur is daarom
gemakkelijk toe te passen in de
gevels. Denk hierbij aan staande
en liggende metselverbanden tot
aan verspringingen in de gevels,
stucwerk en plaatmateriaal.

HOUT PRIKKELT
Architecten en bouwers zijn niet voor
niets gek op hout: het is een prachtig
materiaal om mee te werken. Hout prikkelt alle zintuigen. Het heeft een warme
uitstraling en geeft je gebouw écht
uitstraling .

SAMENGEVAT
En dáárom is hout het goud van de toekomst.
- Ontwerpvrijheid
- Grote keuze aan houtsoorten én kleuren
- Duurzaam én circulair
- Snel en licht
- Voor wie gaat voor uitstraling
Dus bouw je aan de toekomst, dan bouw je
met hout. Meer vragen over bouwen met
hout en de opties ervan?

CONTACT: RIK NOTKAMP
rnotkamp@webo.nl
+31 (0)6 39 39 98 14

