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WAAROM BOUWEN IN HOUT? 

• Duurzaam, natuurlijk en gezond materiaal → natuurlijke regeneratie

• Minder geluidshinder voor de omgeving

• Beperkte inname van terreinen, stoepen, wegen, parkings

• Energiezuinig, zowel bij productie als bij onderhoud

• Licht materiaal → 480 kg/m³

• Grote architecturale creativiteit

• Zeer goed isolatievermogen

• Snelle, droge en schone bouwmethode → tijdwinst 

• Mee met de tijd en de evolutie van de wetgeving



ONS BOUWSYSTEEM
ONS BEDRIJF PLAATST ALLEEN CLT. 

KEUZE SEDERT 2002



VOORDELEN VAN ONS 
BOUWSYSTEEM

• Onvervormbare gebouwstructuur (volle platen, 

beter draagvermogen)

• Architecturale vrijheid (uitstek, terras, ...)

• Structureel element = balk

• Hoge brandwerendheid (stabiliteit van het gebouw 

tussen 60 en 120 min.)

• Panelen van 100 % vurenhout afkomstig van PEFC-

bossen



VOORDELEN VAN ONS 
BOUWSYSTEEM

• Voedselveilige VOS-lijm (pH-neutraal)

• EPB-doelstellingen ruimschoots gehaald

• Snelle uitvoeringstermijn (4 tot 6 maanden)

• Even stevig als of zelfs steviger dan beton

• Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding



VOORDELEN VAN ONS 
BOUWSYSTEEM

• Verdeling van de lasten

• Grote elementen → 16,50 m x 3 m

• Voorboringen voor speciale technieken

• Dikte van de wanden

• Uitstekende prestaties qua luchtdichtheid

• Veelzijdige binnen- en buitenafwerkingen 

→ Hout al dan niet zichtbaar



PROJECT NR. 1 
GEBOUWUITBREIDING

• Ophoging van een gebouw 

aan de Louizalaan met 2 

verdiepingen

• 2 platformen van +/- 200 m²

• De bestaande 

funderingen kunnen 

alleen een houten 

constructie dragen.



ONDERVONDEN 
MOEILIJKHEDEN

• In de bouwfase 

• Vergunning om de straat af te sluiten

• Houtopslag + montagekraan

• Beheer met aannemer afbraakwerken → metalen versteviging

• Validatie van bepaalde posten door de ingenieur tijdens de 

uitvoering: gezien de plaatselijke toestand en de afmetingen 

van de metalen balken, toevoeging van verstevigingsblokken 

+ betonnen kolommen

• Werkuren (geluidshinder voor aangrenzend hotel)

• Geografische locatie:

Snelle verkeersweg

Geen toestemming voor inrichting vóór het gebouw





• Niet-conforme architectuurplannen

• Inplanting van het trappenhuis

• Verticale stand van de muren voor de lastoverdracht. Effect bijkomende 

betonbalk 

• Loodrechte stand van de scheidingsmuren + rechtstandigheid



FINANCIËLE 
BENADERING

BUDGET HOUT- EN STAALSTRUCTUUR: € 195.000 → € 487/M²



PROJECT NR. 
2:

TOEVOEGING VAN EEN 

VERDIEPING VAN 80 M² OP EEN 

HUIS + REORGANISATIE VAN 

NIVEAU 0





ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN
• Huis bewoond tijdens de werken

• Plaatsbeschrijving

• Opmeting van de landmeter

• Demontage van het bestaande dak

• Vergunning om de straat ‘s ochtends af te sluiten in de 

uitvoeringsfase

• Bescherming van het bestaande gebouw

• Zeer zonnig weer tijdens de demontage ...

• Moeilijkheid om het van het oude deel afkomstige water te 

beheersen (te wijten aan bestaande configuratie)



ONDERVONDEN 
MOEILIJKHEDEN

+
FINANCIËLE 

BENADERING

• In de uitvoeringsfase 

• Bevestiging op het oude gebouw

• Waterdichte aansluiting

Totaal budget: 

€ 168.000 excl. btw → € 2100/m²



AANNEMINGS-
VARIANT

• Houtskeletbouw volgens 

bestek → voorstel CLT, 

structureel makkelijker te 

realiseren

• Schrapping van bepaalde 

betonbalken

• Keuze voor zichtbaar hout →

voorstellen die de 

opdrachtgever en de architect 

niet hadden overwogen



PROJECT NR. 3: 
GEBOUWUITBREIDING

OPHOGING VAN EEN GEBOUW IN DE LEON LEPAGESTRAAT 

MET EEN VERDIEPING VAN 80 M²



Referentieniveau

Aanvangssituatie



AANNEMINGS-
VARIANTEN

• Keuze van de techniek: 

• Betonconstructie = 12 kolommen doorheen de 4 

verdiepingen.

• Houtconstructie = 6 kolommen dankzij de 

lichtheid

• De keuze voor CLT heeft het mogelijk gemaakt 

‘dozen’ te creëren en sommige platen als balk te 

laten fungeren 



FINANCIËLE BENADERING

• Oppervlakte: 90 m²

• Budget hout- en staalstructuur: € 66.000 → € 733/m²



CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?

José PERARD

Zaakvoerder

La Maison de Demain,

+ 32 61 53 39 62

info@lamaisondedemain.be
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