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EN HOUTJE

oe
ziet dewerk- en verblijfsomgeving
vande toekomst eruit?Het is die
vraagdie tothet ontwerp voor
TheDutchMountains leidde.Dit
multifunctionele, ‘ultracirculaire’
gebouwmoet in2021hetparade-
paardje vanBrainportEindhoven
worden. Paradepaardje, omdat
álles aanhet gebouw innovatief is.
Vandeafsprakendiemetbouw-
materiaalleveranciersworden
gemaakt (die leasenhunspul-
len, vooronbeperkte tijd), tot de
technologische toepassingen inhet
gebouw.
TheDutchMountains is ont-

worpenals eencomplete ‘smart
village’.Met verschillendeplekken:
omtewerken, verblijven, ontmoe-
ten enontspannen.Metbedrijven,
eenhotel, restaurants, fitness,
kinderopvang, een supermarkt,
sportfaciliteiteneneenopenbaar
toegankelijkpark. Alles inhet com-

InNederlandhoudenwevanbaaakstenen.Alswedehoogte
ingaan, gebruikenwebetonen staal en stotendaarmee

veelCO2uit.Bouweeenmethoutbiedtuitkomst.

DoorElsbethGrievink

TheDutch
Mountains, in
Eindhoven, dat
in2021gereed
zal zijn.
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plex is datagedreven.Demurenzijn
niet zomaarmuren,maar informa-
tiedragers.Raampartijendragen
chips,waardoor ze zelf aangeven
wanneer ze aaneen schoonmaak-
beurt toe zijn.Gevelswekkenener-
gie op.Overal zijn sensoren, die
data aanelkaardoorgeven, zodat je
als gebruiker vanhet gebouween
appjeontvangtwanneer jedeelauto
buiten voor je klaarstaat. Enga
zomaardoor.Maarwat als eerste
opvalt aanhet ontwerp, is dathet
hele gebouwwordt opgetrokken
uit hout.
‘Wewilleneen intelligent

gebouwmaken,dat tochwarm
aanvoelt’, verklaart architectMarco
Vermeulen. ‘Hetmoet eenprettige,
menselijkeplekwordenomte ver-
blijven. “Hightech, low touch”, dat
is ons credogeworden.Maardebe-
langrijkste redendatwe voorhout
gekozenhebben, is duurzaamheid.’
Bouwenmethout is inopmars.

Sterkernog: oparchitectuurblogs
en inkenniscentrawordt gespro-

ken vaneenware ‘timber revo-
lution’, omdatbouwenmethout
zoukunnenbijdragenaaneen
oplossing voor een vandeurgentste
kwesties vanonze tijd. Bouwenmet
staal enbeton, zoalsnuopgrote
schaal gebeurt, isCO2-intensief.
Hout, daarentegen, heeft de eigen-
schapCO2 te kunnenopslaan.CO2
inbouwmaterialen stoppenen
vasthoudenzoudusweleenshet
antwoordoponzeklimaatopgave
kunnenzijn.

Houtenwoontoren
Nubestaat inScandinavië enook
inOostenrijk enZwitserlandeenal
veel langere traditie inbouwenmet
hout.Maardat architectenwereld-
wijd, en innauwesamenwerking
met ingenieurs enwetenschappers,
experimenterenmetnieuwehout-
productenen -technieken, is een
betrekkelijk recenteontwikkeling.
Een vandenieuwe techniekendie
men toepast, heetCrossedLami-
natedTimber, indebouwkortweg
CLTgenoemd.CLTbestaatnu zo’n
tien jaar,maarwordt inNederland
nogniet veel gebruikt.Het is ge-
baseerdophet gegevendat jehout
goedopdrukkuntbelasten,maar
niet op trek.Doormassievemulti-

‘Debelangrijkste
redendatwe voorhout
gekozenhebben, is
tochduurzaamheid’

Voorstel voorde
OakwoodTimber

Tower vanPLP
Architects, gepland

inNederland.

Baobab, van
MichaelGreen
Architecture in
Parijs.
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plexhoutenpanelenkruiselings te
verlijmen, ontstaaner loeisterke
bouwdelen,waarmee je complete
vloerenenwandenkuntmaken,die
bovendien teprefabricerenzijn.
MetdeCLT-techniekwerd in

2016ookPatch22Amsterdam
gebouwd,met zijndertigmeter op
ditmomenthethoogstehouten
gebouwvanNederland.Dat krijgt
binnenkort concurrentie vanHaut,
de73meterhogewoontorendie
in2020 vlakbij hetAmsterdamse
Amstelstation zal verrijzen. ‘Ikwil
daarwel denuanceaan toevoegen
datdit gebouweenbetonnenkern
heeft endusniet voorhonderd
procentuit houtbestaat’, voegt
MathewVola toe, die als ingeni-
eurbij Arup verantwoordelijk is
voorde constructie. ‘Anders zoude
maximalehoogtediewij kunnen
bereikenmethout, zo’n veertig,
vijftigmeter zijn.’
DebouwvanHautmoet nog

dit voorjaar van start gaan,maar
sleeptenu al het duurzaamheids-

certificaat BreaamOutstanding
indewacht. ‘Eenflinke opsteker’,
vindt Vola, die ‘erg excited’ is over
het project. ‘Arupheeft zeventig
kantoren in veertig landen. Bij
meer dandehelft daarvan zijnwe
bezigmet hout.Wehebben een
appgroep,waarinwe elkaar op
dehoogte houden van internati-
onale projecten, onderzoeken en
ontwikkelingen.Wenoemenons
de timberista’s.’

Hoog,hoger,hoogst
Internationaleprojecten zijn er
genoeg.Nog steeds lopenScandi-
navië enOostenrijk voorde troepen
uit. InhetNoorseBergen staathet
nunoghoogstehoutengebouwvan
Europa, van49meterhoog.Een
multifunctioneel gebouw inhet
ZweedseSkellefteå, van50meter
hoog, is indemaak,net als een33
verdiepingen tellendbouwwerk in
Stockholm,datnotabeneopeen
bestaandeparkeergaragewordt
gezet. InWenen isde84meterhoge
woontorenHoHo inaanbouw.Ook
inLonden, Parijs enVancouver
staanpretentieuzeprojectenop
stapel.
Maarhet opzienbarendste

nieuwskwambegindit jaar uit

‘Wehoudenelkaar in
eenappgroepopde
hoogte.Wenoemen
onsde timberista’s’

Framework,een
woon-werkgebouw
inPortland,Oregon,
datdit jaaraf is.

Haut, de73meter
hogewoontoren
die in2020 in
Amsterdamzal
verrijzen.
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Japan.Hetbedrijf Sumitomo
Forestry kondigdeaaneen350
meterhogewoontoren te gaanbou-
wen inTokio, die voor 90procent
uit houtmoetbestaan.
‘Er ontstaat een soort hoog-

hoger-hoogstwedstrijdje’, ziet
MarcoVermeulen. ‘Maar eigenlijk
is hoogtehelemaalniet belangrijk.
Hoemeerhout je gebruikt, hoe
meerCO2 je kuntopslaan.Enof je
datnuhorizontaal of verticaal doet,
is daarbij niet belangrijk. Als jehet
maaropgrote schaal toepast.’
TheDutchMountainswordt

440meter lang, ener gaat 112.300
kubiekemeterhout in zitten,waar
70.000kgCO2 inopgeslagenmoet
kunnenworden. ‘Die impact, die
willenwe laten zien’, zegtVermeu-
len. ‘Wehopendaarmee zoveel
mogelijk collega’s te inspireren,
zodatwemet z’n allenhelewijken
ofdorpengaanbouwenvanhout,
waarweCO2 in kunnenopslaan.’
OokVola vanArupdenktdat

bouwenmethoutomdie reden
de toekomstheeft. ‘Vanbetonen

staalwordt ookwel gezegddathet
duurzaamis,maar vanhout is dat
een stukaannemelijker. Jeplant
eenbosaan van twaalf hectare, en
na vijftig jaarheb je al hethoutdat
je voor je torengebruikthebt.’
Ener zijnmeer voordelen: bou-

wenmethout is schoner en veiliger
danbouwenmetbeton.Hout kan
makkelijkerbewerktworden,wat
groteontwerpvrijheidgeeft. Boven-
dien voelt hetwarmaanenademt
het,watde luchtvochtigheid ínhet
gebouw tengoedekomt.

Brandveiligheid
Deuitdaging is onzebouwcultuur,
die volledigopbetonenstaal is
ingericht, tehervormen. ‘Watdat
betreft ligt er voor onsals construc-
teursnogeengrote engineerings-
opgave’, zegtVola. Een van zijn
belangrijkepunten vanaandacht is
brandveiligheid, die sterk afhangt
vanhet landwaar jebouwt.
‘Overal inNederlandkun je

ervanuitgaandatdebrandweer
binneneenkwartier opde stoep

staat als er iets is. InAmerika is dat
al anders.Daar zoudendeopenen
bloteplafonds vandeappartemen-
ten inHaut een stukmoeilijker
te realiseren zijn.Hout is enblijft
eenbrandbaarmateriaal. Als je
daarheel veel vangebruikt in een
gebouw,moet jemaatregelen
nemen.Metdemodernemiddelen
die voorhandenzijn, kunnenwede
brandveiligheidgoedgaranderen.
Somskosthetwel extra geld. Zo
komter inHaut een sprinklerin-
stallatie, dienietnodig zou zijn
wanneerwehet gebouwuit staal of
beton zoudenoptrekken.’

Emissiebelasting
Eenanderehobbel omtenemen
isdeprijs dienunoghangt aan
bouwenmethout.Maarniet lang
meer, denktLennartGraaff van
Bloc, de creatieveontwikkelmaat-
schappij diemede vormgaf aanhet
concept voorTheDutchMoun-
tains.
‘Onzebouwcultuur isnogniet

ingericht opbouwenmethout.
Een traditionele aannemer zal
waarschijnlijkmarges zettenop
hetbouwenmethout. Echter,wij
zienTheDutchMountains veel
meer als een “value case”daneen
businesscase: het kostmisschien
meer,maarhet levert ookmeer
op.Doordatdelen vanhet gebouw
vervangenkunnenworden, zal
hetmeebewegenmetde tijd en
dewensen vandegebruikers.
Daardoor zal het gebouwniet
afgeschrevenworden,maar inde
loopder jaren juistmeerwaarde
krijgen.Bovendienkomter vroeg
of laat eenprijs opCO2-uitstoot:
danmoet je emissiebelasting gaan
betalen voorbouwenmetbeton.
De vraag isniet ófmaarwanneer
dat omslagpuntkomt.’o

‘Jeplant twaalf hectare
bos aanenna vijftig
jaarheb je al hethout
van je toren terug’

HetKulturhus
inhet Zweedse
Skellefteå‚ van
WhiteArkitekter.

Voorstel voorde
OakwoodTimber
Tower vanPLP
Architects in
Londen.
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