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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Laurent Riche is de zaakvoerder van Stabilame, een bedrijf dat gespecialiseerd is in

de productie en de oprichting van houten gebouwen. Met 33 jaar vakkennis op het

gebied van houtbouw is Stabilame vaak voorloper geweest op het gebied van

innovatieve oplossingen voor milieuvriendelijk bouwen, en is nu een belangrijke speler

geworden op het gebied van houtbouw, zowel voor grootschalige- en

gemeenschapsgebouwen als voor woningbouw. De betrokkenheid van Stabilame op

milieugebied hoeft niet meer te worden bewijzen: het bedrijf was een van de oprichters

van de Eco-construction Cluster en was ook een voorloper van milieucertificeringen in

de sector. Volgens Laurent Riche bevindt de wereld van de bouw zich op een

strategisch punt, op het kruispunt van industriële en digitale transities, maar vooral van

ecologische transities. Hij geeft zijn passie door aan zijn team van 120 medewerkers

en deelt graag met u zijn ervaring over de te gebruiken houtsoorten in grote

gebouwen.

Voor meer informatie: https://stabilame.be/nl
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Om u de sleutels te geven voor een relevant gebruik van 

houtsoorten in de structuur

• Na deze presentatie, zult u in staat zijn om:

- Begrijp de hinderpalen en voordelen van het 

voorschrijven naaldhout of hardhout

- Vermindering van de gevolgen van afval en overlast op 

de bouwplaats 

- Verhoog de waarde van bouwelementen in uw 

milieuprojecten en Green Building (BREEAM, ...), en 

vermijd greenwashing
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Wie/wat is Stabilame?

II. Houtsoorten in structuur

III. Optimalisering van het materiaal

IV. Hout in de industrie 4.0

V. 2D & 3D prefabricatie

VI. Vermijden van greenwashing
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I. WIE/WAT IS…

• Gebouwen in hout

Middelgrote en grote gebouwen

Woonhuizen

Atypische gebouwen
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I. WIE/WAT IS…

• Made in Belgium

Familiebedrijf - 130 werknemers

Filosofie: sociaal - milieu

 Industrie 4.0 - hoogtechnologisch hout

Geïntegreerd ontwerp- en productiebureau

De mentaliteit van de timmerman
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I. WIE/WAT IS…

• 5 houtbouwsystemen in productie
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Palen-balken Houtskelet Massief hout

Genageld CLT Gelijmd CLT



I. WIE/WAT IS…

• Gemengde systemen: 

Technische en budgettaire optimalisatie

Flexibiliteit in gebruik

Latere wijziging van de bestemming van het gebouw
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II. HOUTSOORTEN

• Structureel hout

Europees hout

– Wit Noors Grenen (Epicea), 

– Rood Noors Grenen (Grove den)

– Lariks

 Lokaal beschikbaar hout

– Spar 95

– Lariks

– Eik
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• Europees hout – voor bouwsystemen

II.  HOUTSOORTEN
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Wit noors
grenen

Rood noors
grenen

Palen-balken

Glulam

Massief hout

skelet

Europa

PEFC

Kwaliteiten:
Structureel + 

Zichtbaar



• Lokaal hout – voor bouwsystemen

II. HOUTSOORTEN
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Epicea

Gelijmd CLT

Genageld CLT

België

PEFC / FSC

Biobased label uit
Wallonïe

Kwaliteiten:
Structureel + niet 

zichtbaar



II. HOUTSOORTEN

12

Ex-logs

Extern

Rand

• Gelijmd CLT in naaldhout

Gelijmd CLT 

– Ex-logs

– Extern bord

– zichtbaar en niet zichtbaar CLT 

Genageld CLT 

– Randplanken

– niet zichtbaar CLT  

=>  Levensduur van het bord x 20 (thuis vs. verpakking)



II. HOUTSOORTEN

• Voorbeeld: gelijmd CLT in naaldhout
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KVA Architectes, Paris



II.  HOUTSOORTEN
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JVC Architecture

• Voorbeeld: gelijmd CLT in naaldhout



II.  HOUTSOORTEN

• Een mix in hetzelfde project...
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Maximilien Cornet en 
Architectenbureau Alain RIchard

Mélèze + chêne
Lariks + Eik



II.  HOUTSOORTEN

• En het hardhout?  Vandaag…
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L’Arche Claire à Arlon



II.  HOUTSOORTEN
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• En het hardhout?  Morgen….

Visie in bosbeheer:  

= Toename van hardhout

Eik, populier, haagbeuk, berk, enz.…

Mogelijk gebruik in de bouw?   

➔ ja, dankzij de houtbouwmaterialen 

(LC, CLT,... ontworpen om massief hout te vervangen. Hun methode 

om productieproces, dat met name gebaseerd is op de gelijkmatige verdeling of 

eliminatie van defecten, kunnen ze worden gekarakteriseerd door dimensionale

stabiliteit, mechanische sterkte)

Laurent Baillet



II.  HOUTSOORTEN
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• En het hardhout?  Morgen….

Belemmeringen ?  

– Standaardisatie van houtsoorten

– Zagerijen: specialisatie in sparrenhout

Hout gezaagd per jaar in 
Wallonië:
(Bron:  Panorabois 2021, OEWB)

Naaldhout :
2.500.000 m³ (85 % epicea)

Hardhout :            
72.000 m³ (66 % eik)

Foto: OEWB – F. Sougniez



II. HOUTSOORTEN
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• Normbepaling   

van hardhout:  

Een echt probleem

Harmonisatie, epicea:

EN 408 / EN 384

Classificatie 

- Hout / LC / CLT



III. OPTIMALISEREN VAN HET MATERIAAL 
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• Milieu-uitdaging = grondstoffenbeheer

Hout =

Hernieuwbaar

Herbruikbaar, 

Recycleerbaar

Optimaliseren

Economisch, 
ecologisch beheer, 
Respect voor het 
edele materiaal



• Groupe Riche :

Verschillende kwaliteiten van het hout:   

= elke kwaliteit van hout wordt toegeschreven aan een product.    

(timmerhout, zichtbare CLT, niet-zichtbare CLT, schrijnwerk, ...)
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De Alzua + Architectes Archéops Architectes

III. OPTIMALISEREN VAN HET MATERIAAL 



• Optimalisatieregel:

Hergebruik, afval recuperatie 

Dankzij de vingerlastechniek

Gelamineerd, KVH, kaderwerk van kozijnen, gelijmd CLT
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III. OPTIMALISEREN VAN HET MATERIAAL 



• Eco-concept + afvalbeheer :

Verwarmen op biomassa - autonomie

Bijproduct: brandstofbriketten 

Circulaire economie
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III. OPTIMALISEREN VAN HET MATERIAAL 



• Vierde industriële revolutie: industrie van de toekomst met 

verbonden en gedigitaliseerde fabrieken: implicaties van BIM, 

...)

Van studiebureau tot CNC (numerieke besturing)

Logistiek, montage

3D-modellen waarin speciale technieken zijn geïntegreerd

Dezelfde informatie / data (toekomstig BIM) 

IV. HOUT IN DE INDUSTRIE 4.0
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Architect Studiebureau
Stabilame 3D

Productie -
bewerkingscentra



• Voordelen:

Snelheid en constructie nauwkeurigheid 

Modellering, anticipatie van technieken

=  kostprijsbewaking

=  vermindering van problemen op de bouwplaats

IV.  PREFABRICATIE 2D & 3D
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• Voordelen:

Vermindering van geluidshinder

Controle van de materialen

Minder afval op de bouwplaats

Minder overlast voor buurtbewoners
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IV.  PREFABRICATIE 2D & 3D



• Voordelen:

Einde van de levensduur van het gebouw

– Demonteerbaar (mechanische bevestigingsmiddelen)

– Gemakkelijk hergebruik van elementen

= Eco-concept

IV.  PREFABRICATIE 2D & 3D
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Palen-balken



• Voordelen van 3D Prefabricatie:

De opbouw in het atelier (beschut)

Plaatsing van membranen en technieken in een 

optimale omgeving

Snel aan de slag: plug & play + verbindingen

Slechts 1 transport per module

IV.  PREFABRICATIE 2D & 3D
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Het Atelier  Tromcourt



• Voor welke projecten:

Optimaal: projecten van 3 tot 6 verdiepingen

Projecten met stedelijke toegang / opslag

Complexe projecten? Grotere winstgevendheid

IV.  PREFABRICATIE 2D & 3D
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Werk niet met hout 
zoals met beton

Atelier Van WassenhoveEsquisse architectes

28 m hoge liftschacht in CLT « Holle kies »3-zijdig overstek



• Bouwen met hout is natuurlijk...

De keuze van een natuurlijk en hernieuwbaar 

materiaal...

Natuurlijk? Vandaag moet het nog bewezen worden

- Door het karakteriseren van het milieu   

van elk product (zelfs hout)

Vrijwillige certificeringen / labeling

Op specifieke materialen: gelijmde CLT + 

genagelde CLT

V.  EN DE GREENWASHING?
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• Herkomstlabels / duurzaam beheer

Duurzaam bosbeheer

Materiaal op bio-basis + oorsprong 250 km

Steun voor de plaatselijke houtindustrie

V.  EN DE GREENWASHING?
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• Milieulabels & certificeringen

Label bio-bron: indicatie van kwaliteit (audit)

LCA + B-EPD: wetenschappelijke analyses

Integratie in de TOTEM-tool 
(analyse van de milieu-impact van gebouwen)

V.  EN DE GREENWASHING?
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Gelijmd CLT + genageld CLT + houten kozijnen + houten-alu 
kozijnen



• TOTEM

V.  EN DE GREENWASHING?
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• TOTEM OEWB

V.  EN DE GREENWASHING?
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Collectief B-EPD door 
verschillende Belgische 
fabrikanten



V.  EN DE GREENWASHING?
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• Actuele uitdagingen: decarbonisering

1 m³ hout gebruikt in muren, vloeren, 
meubles, ….

=  1 Ton CO² opgeslagen

= algemene informatie (gemiddelde

van alle houtsoorten

Stabilame: 

= 750 kg CO² opgeslagen

(- embodied energy en afval)

• Nauwkeurige gegevens voor uw milieueffectberekeningen



• Voorbeelden (met houtmaterialen)

V.  EN DE GREENWASHING?

36verlijmd CLT+ genageld CLT + houten kozijnen + hout-alu kozijnen

Atelier de Tromcourt Atelier de Tromcourt

Kevin Velghe ArchitecteDe Alzua +



- Tarieven?

- Noodzakelijke afmetingen - gecontroleerde tarieven

- Beschikbare en lokale (max. Europese) materialen

- De prijzen van biogebaseerde materialen liggen bijna 

in de lijn dan die van traditionele materialen

- Wat is de prijs van duurzaamheid?
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Atelier de Tromcourt Atelier de Tromcourt Kevin Velghe Architecte



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Actuele Houtsoorten : spar (normen)

• Morgen: gemengd sparren- en loofhout

• Industrie 4.0 :  optimalisatie

• Uitdaging van morgen: grondstoffen (hout : hernieuwbaar)

• Prefabricatie : anticipatie, snel, milieuvriendelijk

• Hout :  milieuvriendelijke oplossing

- korte kringloop en plaatselijke werkgelegenheid

- labels + B-EPD + TOTEM
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• https://www.stabilame.be/nl

• https://www.chassisriche.be/nl

• https://www.totem-building.be

• https://www.oewb.be/la-filiere/panorabois
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https://www.stabilame.be/nl
https://www.chassisriche.be/nl
https://www.totem-building.be/
https://www.oewb.be/la-filiere/panorabois


CONTACT

Laurent RICHE  - STABILAME

CEO

Contact gegevens

 : +32 (0) 60/31.00.64

E-mail : info@stabilame.be

mailto:info@stabilame.be

