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Voorwoord 
In opdracht van Heijmans N.V. hebben wij, Lars Corten en Max Neppelenbroek, voor ons 
afstudeeronderzoek een onderbouwd advies geschreven over de meerwaarde van het toepassen van 
CLT in het Heijmans Gestapeld WoonConcept. 

  

Allereerst willen wij het stagebedrijf Heijmans N.V. bedanken dat wij de mogelijkheid hebben 
gekregen om voor Heijmans woningbouw een scriptie te mogen schrijven over een voor ons zeer 
interessant en actueel onderwerp. Graag zouden wij daarom onze collega’s van Heijmans te 
Rosmalen willen bedanken voor de gemoedelijke en prettige samenwerking maar ook voor de kennis 
die jullie met ons hebben gedeeld. Daarnaast willen wij graag het kernteam van het Heijmans 
Gestapeld WoonConcept bedanken voor de informatie die jullie hebben willen delen. In het 
bijzonder willen wij onze stagebegeleider Dennis Strijards bedanken. Dennis stond zowaar dag en 
nacht voor ons klaar om ons verder te helpen in het onderzoek. Hij wist ons op een kritische maar 
prettige manier te benaderen wat ons gedurende het afstudeertraject scherp hield.  

  

Ook willen wij graag onze schoolbegeleiders Wim van ’t Hoog en Hans Bras van Avans Hogeschool 
bedanken voor de prettige en duidelijke begeleiding. Ondanks de pandemie die uitbrak gedurende 
dit afstudeertraject hebben wij de begeleiding dan wel op een alternatieve wijze mogen ontvangen 
die wij nodig hadden. Tot slot willen wij onze medestudenten bedanken die ondanks dat ze zelf druk 
waren toch met een kritische blik ons wilde voorzien van feedback. 

  

Lars Corten en Max Neppelenbroek 

 
Rosmalen, 11 juni 2020 
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Samenvatting 
Heijmans N.V. heeft aan ons, Lars Corten en Max Neppelenbroek, gevraagd een afstudeeronderzoek 
uit te voeren naar de meerwaarde voor de organisatie wanneer er gebouwd zou gaan worden met 
CLT. Naast de kennis die dit onderzoek Heijmans N.V. brengt over dit product, wordt er een 
onderbouwd advies verwacht over de eventuele meerwaarde van het product. Heijmans N.V. vraagt 
hierom omdat een relatief onbekend product in Nederland een oplossing lijkt te zijn om de bouw te 
kunnen verduurzamen. Deze onbekendheid maakt dat niet alle risico’s van het product zichtbaar zijn, 
zeker wanneer het gaat om gestapelde woningbouw. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te 
brengen voor Heijmans N.V. wat de gevolgen zijn van het uitvoeren van het drie-laags Heijmans 
Gestapeld WoonConcept met een casco CLT constructie in plaats van een casco betonnen 
constructie. 
 
De onderzoeksvraag die gepaard gaat met dit doel is: ‘Hoe kan het drie-laags Heijmans Gestapeld 
WoonConcept, dat wordt toegepast in de woningbouw, worden uitgevoerd in houtbouw?’.   
 
Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn eerst verschillende hout- constructies/systemen op 
technisch vlak met elkaar vergeleken om vervolgens te kunnen bepalen welke het ‘beste’ van 
toepassing is voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept. Gebleken is dat de ‘beste’ hout- 
constructie/systeem het bouwen met CLT is. Met deze kennis is daaropvolgend onderzocht wat de 
verschillen zijn tussen beton en CLT op het gebied van bouwtijd, bouwkosten, duurzaamheid en 
levensduur. Voor de bouw- tijd en bouwkosten geldt dat het bouwen met beton zowel sneller als 
goedkoper is dan het bouwen met CLT. De milieu impact berekend middels de MPG geeft weer dat 
beton een betere milieuprestatie heeft dan CLT. De levensduur is vertaald naar een 
LevensCyclusAnalyse die laat zien hoeveel kg CO2 zowel beton als CLT uitstoten gedurende de 
complete levensduur van productie tot hergebruik. Nadat de LevensCyclusAnalyses van beton en CLT 
met elkaar zijn vergeleken is te concluderen dat beton over zijn gehele levensduur meer kg CO2 
uitstoot dan CLT. Tot slot is aan de hand van de opgedane kennis gedurende dit onderzoek een 
technisch uitvoeringsontwerp gemaakt van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT.  
 
Met de verkregen antwoorden op de deelvragen kan een antwoord op de hoofdvraag van dit 
onderzoek worden gegeven. ‘Door de vergelijkingen te maken tussen CLT en beton is duidelijk 
geworden waar de verschillen zitten en hoe dit zich vertaalt naar het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept uitgevoerd in CLT. Dit samengevoegd met de vergaarde kennis over CLT  geeft weer 
dat het Heijmans Gestapeld WoonConcept uitgevoerd kan worden in houtbouw in de vorm van CLT. 
Echter dienen er dan diverse concessies te worden gedaan die bepalend zijn voor de uitvoering van 
het Heijmans Gestapeld WoonConcept’.  
 
Dit onderzoek wordt afgesloten met een advies aan Heijmans N.V. waarin staat beschreven dat het 
Heijmans Gestapeld WoonConcept met dit ontwerp beter niet uitgevoerd kan worden in CLT. 
Wanneer Heijmans N.V. wel wenst te gaan bouwen met CLT vraagt dit om een andere manier van 
denken van de organisatie. Dit is een grote ingreep welke voorkomen kan worden als Heijmans N.V. 
de manier van bouwen verduurzaamd door te onderzoeken hoe de productie van beton minder kg 
CO2 zou kunnen uitstoten.  
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Abstract  
Heijmans N.V. has asked us, Lars Corten and Max Neppelenbroek, to research the added value for 
the organization they start building their buildings with CLT. Besides the gained knowledge regarding 
CLT-products, Heijmans N.V. will receive a recommendation about the added value for the 
organization. This research topic has come forward as a result of the low levels of familiarity 
Heijmans N.V. has with CLT, the absence of the product in the Dutch construction industry, and the 
possible potential CLT has to increase sustainability in the construction industry. The absence of 
proper product-knowledge regarding CLT makes it unable to uncover all risks which this product 
brings along, especially when it is applied during the construction of residential buildings. The 
purpose of this research is to clarify the consequences concerning constructing the ‘Heijmans 
Gestapeld WoonConcept’ in a CLT frame instead of a concrete frame.    
  
The main research question is: ‘How can the ‘Heijmans Gestapeld WoonConcept’, that is applied in 
the residential buildings, be constructed in wood?’. 
  
In order to answer the main research question, there has been investigated which timber- 
constructions/building systems is technically the ‘best’ to apply in the ‘Heijmans Gestapeld 
WoonConcept’. After comparing various timber- constructions/building systems it has become clear 
that CLT is ‘best’. Furthermore, CLT has been compared with concrete in order to find differences 
between the construction period, construction costs, sustainability and lifespan. Regarding the 
construction period and construction costs, concrete has proven itself to be quicker and cheaper 
during construction compared with CLT. The environmental impact has been calculated with the 
MPG, which showed that concrete has less environmental impact compared with CLT. The lifespan 
has been translated to the Lifecycle Analysis which shows the amount of kg CO2-emission of concrete 
and CLT during their lifespan. The lifespan is the timeframe of a product from production to reuse. 
The comparison of the Lifecycle Analysis of concrete and the Lifecycle Analysis of CLT showed that 
concrete has a higher kg CO2-emission than CLT during its lifespan. Finally, there has been made a 
technical implementation design of the ‘Heijmans Gestapeld WoonConcept’, based on the 
knowledge that has been gained during this research.  
  
With the answers on the sub-questions, it is possible to answer the main question: ‘By making a 
comparison between concrete and CLT it has become clear what the differences between concrete 
and CLT are, and how these differences are translated towards the three-layered stacked living 
concept. Knowing this and combining it with the gained information about CLT, it shows that the 
‘Heijmans Gestapeld WoonConcept’ can be constructed in wood by using CLT. However, diverse 
concessions have to be made which are crucial for the execution of the ‘Heijmans Gestapeld 
WoonConcept’.     
  
This research is finished with a recommendation towards Heijmans N.V. which recommends 
Heijmans N.V. not to use CLT within the ‘Heijmans Gestapeld WoonConcept’. However, if Heijmans 
N.V. despite desires to use CLT within construction activities, it has to radically change the 
organizations and its employees’ way of thinking. This impactful intervention can be avoided if 
Heijmans N.V. is able to enhance sustainability levels within its current way of building and if 
Heijmans N.V. investigates how to reduce the CO2-emission during the production of concrete. 
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Lijst met afkortingen  
 

Afkorting Uitgeschreven 

CLT Cross Laminated Timber - Kruislaaghout 

BLC Gelamineerde ligger 

HSB Houtskeletbouw 

HIB Hout Isolatie Bouw 

LCA LevensCyclusAnalyse 

MPG MilieuPrestatie Gebouwen 

GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen 

CO2 Koolstofdioxide 

Sb Antimoon 

CFK Chloorfluorkoolstofverbinding 

C2H2 Ethyn 

SO2 Zwaveldioxide 

PO4 Fosfaat 

CEM I / V Verschillende cementtypen 

EPD Environmental Product Declaration – Milieu 
product verklaring 

WBDBO Weerstand tegen BrandDoorslag en 
BrandOverslag 

DnTa;k Luchtgeluidisolatie 

LnAk Contactgeluidisolatie 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Duurzaam bouwen, het verminderen van CO2- en stikstofuitstoot en circulariteit, deze termen en 
kreten zijn voortdurend onder de aandacht geweest voor en gedurende het onderzoek. Niet alleen 
Nederland is momenteel aan het veranderen maar de hele wereld is aan het veranderen. Voor wat 
betreft duurzaamheid en circulariteit gebeurt dit niet altijd in positieve zin en dat komt door de 
veroorzaker de mens. Doordat de mens het probleem is kan dat ook gezien worden als een voordeel, 
de mens kan namelijk veranderen. De vraag is uiteindelijk, wat zou de mens daaraan kunnen 
veranderen en wat gaat de mens daar uiteindelijk mee doen. 
 
Naast het wereldwijde algemene probleem is er in Nederland ook een ander probleem, er is een 
groot woningtekort. De NOS meldt op 10 februari 2020 dat er z’n 315.000 woningen te kort zijn wat 
kan oplopen tot 380.000 in 2022. Dit probleem wil Heijmans gedeeltelijk oplossen door zelf zoveel 
mogelijk woningbouwplannen te ontwikkelen en woningen te realiseren. Hiervoor heeft Heijmans 
een snelle bouwmethode bedacht, het Heijmans WoonConcept. Dit zijn grondgebonden woningen 
die bestaan uit prefab elementen en waarvan de plattegronden al zijn vastgelegd, hier kunnen enkel 
nog een aantal opties aan worden toegevoegd. Maar nu wil Heijmans de volgende stap maken en het 
WoonConcept uitvoeren in een gestapeld WoonConcept. Het Heijmans Gestapeld WoonConcept is in 
ontwikkeling met als basis een drie-laags appartementencomplex wat in de markt wordt gezet voor 
woningcorporaties.  
 
Omdat Heijmans een van de leiders is op de Nederlandse markt, op het gebied van woningbouw, is 
het bereid om het goede voorbeeld te geven. Dit doen ze door te blijven ‘verbeteren, verslimmen en 
verduurzamen’ aldus Heijmans. Zoals in de alinea hierboven beschreven is Heijmans druk bezig om 
een steentje bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort. Echter laat het Heijmans 
WoonConcept nog wel wat steken vallen op het gebied van duurzaamheid. Deze woningen worden 
opgebouwd met prefab beton elementen. Beton is een product dat in de huidige regelgeving een 
slechte footprint heeft op het gebied van milieuprestatie. Heijmans zou graag zien dat het Heijmans 
WoonConcept verduurzaamd wordt.  
 

1.2 Heijmans N.V. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor Heijmans woningbouw, wat onderdeel is van Heijmans N.V.. 
Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op drie bedrijfsstromen. De drie 
bedrijfsstromen zijn vastgoed, bouw & techniek en infra. Binnen deze bedrijfsstromen draait het 
uiteindelijk allemaal om de eindgebruiker en daar heeft Heijmans een eigen recept voor bedacht. Dat 
recept is doeltreffend en ambitieus en daarom blijft Heijmans zich continue verbeteren, verslimmen 
en verduurzamen.  
 

1.2.1 Historie  
De naam Heijmans is afkomstig van Jan Heijmans die als stratenmaker is begonnen in 1923. Het 

bedrijf groeide in de jaren daarna uit tot een Brabants familiebedrijf en zal uiteindelijk uitgroeien tot 

één van de grootste aannemers in Nederland. Door de groei zijn ook de werkzaamheden van 

Heijmans toegenomen. Waar het ooit begon als stratenmaker verricht Heijmans nu werkzaamheden 

in de wegenbouw, woning- en utiliteitbouw en daarnaast ontwikkelt het ook nog woonwijken, 

winkelgebieden en bedrijvenparken. 
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1.2.2 Organisatie van Heijmans N.V. 
De organisatie is opgebouwd zoals in figuur 1 is weergegeven. Zo is te zien dat Heijmans N.V. 
aangestuurd wordt vanuit een Raad van Bestuur met daaronder diverse aantal afdelingen. Onderaan 
het organogram zijn de eerder genoemde drie bedrijfsstromen weergegeven. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd voor Heijmans woningbouw, wat een onderdeel is van de bedrijfsstroom Bouw & 
Techniek. De afdeling woningbouw is verantwoordelijk voor het realiseren van traditionele 
woningbouw projecten en de Heijmans WoonConcept projecten.  
 
 

 
Figuur 1 organogram Heijmans N.V. jaarverslag (Heijmans N.V., 2020) 

1.3 Afbakening onderwerp 
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is er gezien de periode die staat voor het afstuderen een 
duidelijk afbakening nodig. Na het uitspreken van onze interesses is in overleg met Dennis Strijards 
(onze interne begeleider bij Heijmans) de afbakening voor dit onderzoek bepaald.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor Heijmans woningbouw wat niet wil zeggen dat alle resultaten enkel 
voor Heijmans bruikbaar zijn. Enkele hoofdstukken zijn specifiek voor Heijmans woningbouw doordat 
er vergelijkingen gemaakt zullen worden met projecten, waardes en getallen van Heijmans zelf.  
 
Het betreft hier dus Heijmans woningbouw en specifiek het drie-laags Heijmans Gestapeld 
WoonConcept dat in ontwikkeling is. Het drie-laags Heijmans Gestapeld WoonConcept bevindt zich 
(op het moment van schrijven van dit onderzoek) in de ontwerpfase en bevat een betonnen casco. 
Het scriptie-onderzoek zal gaan over het ontwikkelen van het drie-laags WoonConcept in een houten 
casco. Gedurende het onderzoek zullen de constructieve en akoestische mogelijkheden van hout 
naar voren komen. Verder zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar de 
uitvoeringsmogelijkheden van de hout constructie en welke verduurzamingsslag Heijmans hiermee 
kan maken. 
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1.4 Huidige stand van zaken 
De huidige stand van zaken binnen Heijmans over het bouwen met CLT en het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept zal worden toegelicht. Deze informatie is relevant voor het gehele onderzoek.  
 
Te beginnen met het bouwen in CLT. Heijmans wil graag overal waar mogelijk verduurzamen maar 
wel stap voor stap. Zo willen zij graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te bouwen met 
CLT. Hier en daar wordt er al eens een houtskeletbouw element toegepast in gevels en daken, echter 
worden er binnen Heijmans WoonConcept nog geen hele draagconstructies gemaakt die bestaan uit 
hout. Heijmans zelf heeft al wel een project lopen waarbij de gehele constructie zal worden 
opgebouwd uit CLT- elementen. Dit is een pilot project voor Heijmans wat hen meer duidelijkheid 
moet geven over de manier van bouwen en wat de mogelijkheden zijn. Binnen Heijmans N.V. zijn de 
meningen over het bouwen met CLT verdeeld.  
 
Zoals eerder vermeld is Heijmans bezig met de ontwikkeling van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept. Een team samengesteld met diverse mensen van Heijmans en co-makers zijn bezig 
met deze ontwikkeling. De uitgangspositie is hetzelfde als bij de grondgebonden Heijmans 
WoonConcept woningen. Enerzijds dient het concept ‘eenvoudig’ te zijn (niet complex) en anderzijds 
is het een belangrijk doel om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden. Het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept wordt in basis volledig ontwikkeld in prefab beton elementen.  
 

1.5 Probleem-, doelstelling en onderzoeksvragen 
Heijmans stelt in het jaarverslag van 2019 als doel voor 2023 om 100% circulair te kunnen bouwen. 
Voor de woningbouw geldt dat in 2030 de niet-grondgebonden woningen 100% circulair opgeleverd 
kunnen worden (Heijmans N.V., 2020). Heijmans is van mening dat het bouwen in hout een 
verduurzaming is ten opzichte van het bouwen met beton en dus kan bijdragen aan de gestelde 
doelen. Tegelijkertijd is Heijmans in bezig met de ontwikkeling van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept. Omdat dit een niet-grondgebonden woningbouw project is, wordt gedurende deze 
ontwikkeling het gestelde doel van 100% circulair bouwen in het achterhoofd gehouden. Echter kan 
er nog niet voldoende onderbouwd worden dat het gebruik van hout in appartementencomplexen 
een verduurzaming is omdat de kennis binnen Heijmans daar over nog te beperkt is. Daarnaast is ook 
niet bekend of Heijmans hiermee een verbetering kan maken op het gebied van bouwtijd en 
bouwkosten. Het is lastig om deze informatie uit de markt te verzamelen omdat in Nederland pas 
enkele gestapelde woningbouw projecten gerealiseerd zijn in CLT. Hierdoor zal er gekeken moeten 
worden naar projecten uit andere landen waar het bouwen met CLT meer van toepassing is. Dit kan 
vervolgens vergeleken worden met de huidige manier van bouwen om te kunnen onderbouwen dat 
de mening van Heijmans klopt of niet.  
 
Het doel van dit onderzoek is om voor 11 juni 2020 in kaart te brengen voor Heijmans wat de 
gevolgen zijn van het uitvoeren van het drie-laags Heijmans Gestapeld WoonConcept met een CLT 
constructie in plaats van een betonnen constructie. Dit zal gedaan worden door inzichtelijk te maken 
of dat CLT daadwerkelijk duurzamer is dan het betonskelet, welke kosten hierbij komen kijken en of 
er daadwerkelijk een meerwaarde wordt gecreëerd.  
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Hoofdvraag 
De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt ‘Hoe kan het drie-laags Heijmans Gestapeld 
WoonConcept, dat wordt toegepast in de woningbouw, worden uitgevoerd in houtbouw?’.  
 
Deelvragen 

1. Wat maakt CLT de ‘beste’ houtconstructie om mee te bouwen ten opzichte van andere 
houtvarianten? 

1.1 Wat zijn de eigenschappen van CLT? 
1.2 Waarom zijn deze eigenschappen voor- of nadelig om mee te bouwen? 
1.3 Wat maakt de nadelige eigenschap(pen) van CLT zo nadelig? 

 
2. Is CLT een verbetering/verduurzaming ten opzichte van het betonskelet? 
2.1 In hoeverre is CLT duurzamer dan betonskelet conform de MPG in gebruik met GPR? 
2.2 Wat doet CLT ten opzichte van beton met de bouwtijd? 
2.3 Wat doet CLT ten opzichte van beton met de kosten? 
2.4 Wat is de levensduur van CLT ten opzichte van beton? 

 
3. Wat is het verschil tussen de LCA van CLT en beton?  

 
4. Hoe laat je het houten Heijmans Gestapeld WoonConcept voldoen aan de eisen zoals het 

betonskelet doet? 
4.1 Hoe kun je CLT constructief laten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit? 
4.2 Hoe kun je met de mogelijkheden van nu, CLT geluidstechnisch laten voldoen aan de eisen 

van het bouwbesluit? 
4.3 Wat is de meest efficiënte bouwmethode bij het gebruik van CLT? 

 

1.6 Relevantie 
Op 18 oktober 2019 keken wij net als de rest van bouwend Nederland de documentaire VPRO 
Tegenlicht Houtbouwers. Deze revolutionaire documentaire liet Nederland kennis maken met het 
‘CO2-opnemende’ CLT als vervanger van het ‘CO2-uitstotende’ beton. Iets waar Nederland met de 
broeikasproblematiek behoefte aan heeft, een oplossing. Echter is er meer kennis nodig over hoe CLT 
bruikbaar is in het bouwproces voor bouwbedrijven.  
 
Heijmans N.V. houdt zich continue bezig met het verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Zo stelt 
Heijmans N.V. in het kader van verduurzamen het doel om in 2023 circulair te bouwen. Daarmee 
gaat gepaard dat in het VN-Klimaatakkoord van Parijs in 2016 is afgesproken dat de EU in 2030 
minimaal 40% minder CO2 uitstoot. Om dit doel te verwezenlijken is Heijmans N.V. zoekende naar 
oplossingen.  
 
CLT is een mogelijke oplossing om deze doelstelling te kunnen behalen, dit verwerkt in het Heijmans 
Gestapeld WoonConcept zou zowel het woningtekort als de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Echter 
is de kennis met betrekking tot het bouwen in CLT voor hoogbouw binnen Heijmans N.V. beperkt.  
 
Dit onderzoek zal meer inzicht geven over de verschillen van beton en CLT en hoe CLT toegepast zou 
kunnen worden in het Heijmans Gestapeld WoonConcept.  
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1.7 Leeswijzer 
Dit onderzoek bevat een materialenonderzoek, verschillende vergelijkingen tussen beton en CLT en 
een conceptuele uitwerking van het Heijmans Gestapeld WoonConcept. Hoofdstuk 2 bevat een 
onderzoek naar verschillende hout- constructies/systemen, dit valt onder het materialenonderzoek. 
Hierin worden uiteindelijk het beton en CLT op technisch gebied met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 
3 worden er diverse andere vergelijkingen gemaakt tussen beton en CLT die een duidelijk beeld 
geven over de verschillen geven van beide producten. Het hoofdstuk dat daarop volgt gaat dieper in 
op één van de vergelijking die uitgevoerd is in hoofdstuk 3. Tot slot wordt er in hoofdstuk 5 het 
Heijmans Gestapeld WoonConcept conceptueel uitgewerkt in CLT. Het onderzoeksrapport wordt 
afgesloten met een aanbeveling onderbouwd met conclusies en een discussie wat ruimte biedt voor 
eventuele vervolg onderzoeken.   
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2. Wat maakt CLT de ‘beste’ houtconstructie om mee te bouwen 

ten opzichte van andere houtvarianten? 
‘Ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze bouwindustrie’, zegt 
stedenbouwkundige Marco Vermeulen tegenover BNR Nieuwsradio (BNR, 28 maart 2019). Ook 
Nederland draagt bij aan deze enorme uitstoot. Dit komt veelal door het gebruik van beton in onder 
andere woningen, gebouwen en civiele kunstwerken. Maar sinds de mens milieubewuster wil gaan 
bouwen, wordt het bouwen met beton ter discussie gesteld. Alleen al het produceren van cement, 
een van de grondstoffen van beton, is voor 80% verantwoordelijk voor de 3,5 Mt CO2-uitstoot die 
jaarlijks wordt uitgestoten door het betongebruik in Nederland. Deze 3,5 Mt is 2% van de totale CO2-
emissie in Nederland (Betonhuis, z.d.). Dit is een van de redenen dat er gekeken wordt om te 
bouwen met alternatieve producten. Eén van deze alternatieven is het bouwen met hout, een 
bouwmethode die voornamelijk in Scandinavië wordt toegepast.  
 
Heijmans is zich bewust van bovenstaande en is van mening dat bouwen met kruislaaghout (CLT) het 
beste alternatief is voor beton. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden of CLT het beste alternatief is 
voor het bouwen met een betonnen constructie ten opzichte van andere alternatieven met hout. 
Door verschillende soorten hout- constructies/ systemen op basis van technische eigenschappen met 
elkaar te vergelijken kan worden bepaald of CLT daadwerkelijk de beste houtconstructie is om mee 
te bouwen. Door in de vergelijking een betonnen constructie mee te nemen, kan er mogelijk worden 
afgeleid waarom er nog steeds met beton gebouwd wordt. Uiteindelijk zullen de technische 
eigenschappen van de beste hout- constructie/systeem en de beton constructie worden vergeleken 
om vervolgens de nadelige eigenschappen te kunnen toelichten.  
 

2.1 Wat zijn de eigenschappen van CLT? 
Om een vergelijking te kunnen maken dienen er enkele kaders te worden gesteld. De kaders zorgen 
ervoor dat er op de juiste manier vergeleken kan worden. Deze kaders zijn: 

- Het onderzoek heeft betrekking op een ontwikkeling van Heijmans woningbouw, namelijk 
het drie-laags Heijmans Gestapeld WoonConcept.  

- Een criteriatabel zal worden opgesteld. Deze zal er voor zorgen dat de juiste technische 
eigenschappen met elkaar vergeleken worden.   

 
In tabel 1 is in een overzicht weergegeven welke technische eigenschappen er onderzocht zullen 
worden. Deze technische eigenschappen zijn opgesteld in overleg met het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept team. 
 

Hoofdstuk Onderdeel Eenheid Afbakening  

Constructief  Maximale 
overspanningslengte  

Meter (m1) Maximale vrije 
overspanning  

 Gewicht per m3 Kilogram (kg) n.v.t. 

 Sterkteklasse  Karakteristieke 
buigspanning  

Draagkracht 

Uitvoering  Toepassing  Gebouwonderdeel Mate van 
toepasbaarheid 

(vorm) 

 Prefabricatie  V/ X n.v.t. 

Veiligheid  Brandwerendheid  REI n.v.t. 

 Inbrandsnelheid  mm/minuut  n.v.t.  

Bouwfysisch  Akoestiek  Rw: .. in dB n.v.t. 

 Warmtegeleidingscoëfficiënt λ W/m.K n.v.t. 
Tabel 1 criteriatabel 
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De volgende hout- constructies/systemen zullen worden meegenomen in de vergelijking:  

De huidige manier van bouwen, waarin het Heijmans Gestapeld WoonConcept nu wordt mee 
ontwikkeld, zal worden meegenomen in de vergelijking om de voor- of nadelige eigenschappen te 
kunnen bepalen. De huidige manier van bouwen bij Heijmans is met beton. Ook beton zal onderzocht 
worden aan de hand van de criteriatabel, zoals die ook van toepassing is bij de verschillende hout- 
constructies/systemen. Alle onderzochte technische eigenschappen zowel die van de hout- 
constructies/systemen als die van beton zullen worden samengevat in een overzichtstabel.  
 
 

Kruislaaghout (CLT) Houtskeletbouw (HSB) 

Palen– en balkensysteem Kielsteg 

HIB-systeem Gelijmd gelamineerd hout (BLC) 

Figuur 2 hout- constructies/systemen 
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 Beton 
 

Houtskeletbouw 
(HSB) 

Palen- en 
balkensysteem 

Kruislaaghout 
(CLT) 

Gelijmd 
gelamineerd hout 
(BLC) 

Kielsteg HIB  

Toepassing wanden 
vloeren 
daken (plat)  
kolommen / liggers 

wanden 
vloeren 
daken  

kolommen / 
liggers 

wanden 
vloeren 
daken  

kolommen / 
liggers 
vloeren 
daken 

vloeren 
daken  
(tot 15 ⁰C) 
uitkragingen 

wanden  

Prefabricatie  V V X V X V X 

Maximale 
overspanning in m1 

vloer/dak, 
kanaalplaat:  
tot ca.18,00 
wand: tot 12,00 

wand:  
tot 6,00 
vloer/dak:  
tot 11,00 

tot 8,00 wand:  
tot 20,00 
vloer/dak:  
3,50 tot 6,00  

tot 42,00  5,00 tot 27,00  1,00 (enkel 
element) 

Gewicht per m3 2400 kg 128 kg/m2 : 320 
mm (400 kg/m3) 

460 kg  480 kg  minimaal: 385 kg 
maximaal: 425 kg 

minimaal: 45 kg; 
maximaal: 160 kg 

15 kg per blok 
150 kg/m3  

Sterkteklasse kanaalplaat: 
C53/65 
wandelement: 
C35/45 

minimaal C16  minimaal C14 
maximaal C30  

C24 minimaal C16 
maximaal C40 

C24 minimaal C14 
maximaal C30 

Brandwerendheid  30 tot 240  30 tot 90 
 

afhankelijk van 
de coating 

30 tot 120 60 tot 120  30 tot 60 30 tot 90 
 

Inbrandsnelheid  n.v.t. 0,65 mm/minuut 
(buitenste lagen) 

0,55 
mm/minuut 

MUF-lijm: 0,65 
mm/minuut 
PU-lijm: 1,3 
mm/minuut 

0,64 mm/minuut 
 

0,65 mm/minuut 0,65 
mm/minuut  

Akoestiek  Rw : wand: 40 dB 

vloer: 45 tot 50 dB 
 

Rw : vloer:  
40 tot 60 dB 
wand:  
35 tot 55 dB 

n.v.t. Rw :33 dB n.v.t. Rw : vloer: 58,7 tot 
59,5 dB  
dak: 38,7 tot 50 dB 

Rw : 31 tot 56 dB 

Warmtegeleidings-
coëfficiënt in W/m.k 

Vloer: λ = 1.7 tot 
2.0 
wand:  λ = 2.5  

λ = 0.15  λ = 0.14  λ = 0.10  λ = 0.14  λ = 0.223  λ = 0.14  

Tabel 2 overzichtstabel



 

18 
Houtbouw in het Heijmans Gestapeld WoonConcept 

2.2 Waarom zijn de eigenschappen voor- of nadelig? 
Om te kunnen bepalen ‘dat CLT de ‘beste’ houtconstructie is om mee te bouwen’ is er een 
vergelijking opgesteld. In de vergelijking zijn alle technische eigenschappen vergeleken en 
beoordeeld. Dit is in de tabel onderverdeeld op basis van de toepasbaarheid van de elementen. De 
verdeling van de toepasbaarheid is als volgt: wanden, vloeren/daken en kolommen/ligger.  
 
In de eerste vergelijkingen worden de wanden van de verschillende hout- constructies/systemen en 
beton met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat zowel beton als CLT het beste score. In 
de tweede vergelijking, de vergelijking van de vloeren/daken, behaald beton de hoogste score. In de 
laatste vergelijking waarin de kolommen/liggers worden vergeleken behaald BLC de hoogste score. 
Alle vergelijkingen en toelichting hierop zijn te vinden in bijlage ‘Wat maakt CLT de ‘beste’ hout-
constructie om mee te bouwen ten opzichte van andere houtvarianten?’.  
 

 Beton 
 

HSB Palen- en 
balkensysteem 

CLT BLC Kielsteg HIB  

Wanden  4 1 - 4 - - 2 
Vloeren/daken  4 2 - 3 0 3 - 
Kolommen/liggers 3 - 3 - 5 - - 
        
Score 11 3 3 7 5 3 2 

Tabel 3 resultaten vergelijkingen hout- constructies/systemen 

De resultaten van de vergelijkingen zijn weergegeven in tabel 3, nadere toelichting op de onderlinge 
scores zijn terug te vinden in bijlage ‘Wat maakt CLT de ‘beste’ houtconstructie om mee te bouwen 
ten opzichte van andere houtvarianten?’. De hoogste eindscore heeft beton behaald, dit omdat 
beton voor zowel wanden als vloeren/daken en kolommen/liggers toepasbaar is en hier voor de 
beste technische eigenschappen heeft. Dit is mogelijk een verklaring waarom er in Nederland overal 
en altijd met beton wordt gebouwd. Beton scoort op de gestelde criteria het beste.  
 
Het uiteindelijke doel van de vergelijking is om antwoord te krijgen op de vraag of ‘CLT de ‘beste’ 
houtconstructie is om mee te bouwen’. Kijkend naar het resultaat van de totaalscore is te 
concluderen dat CLT het beste scoort op basis van de gestelde criteria onder de hout- 
constructies/systemen. De totaalscore geeft een duidelijk beeld van ieder materiaal en de 
toepasbaarheid. Met dit resultaat kan gesteld worden dat op basis van de gestelde criteria en 
geselecteerde hout- constructies/systemen CLT de ‘beste’ houtconstructie is om mee te bouwen. 
Hiermee wordt de stelling van Heijmans bevestigd.  
 
Om te kunnen bepalen waar daadwerkelijk de verschillen zitten tussen CLT en beton zullen deze met 
elkaar worden vergeleken. De vergelijking is ook onderverdeeld in de toepasbaarheid, hier zijn enkel 
de wanden en vloeren/daken in meegenomen omdat CLT geen functie heeft als kolom/ligger. Aan de 
hand van de vergelijking zal duidelijk worden op welk gebied de technische eigenschappen van CLT 
nadeliger zijn ten opzichte van beton om vervolgens deze verder te kunnen toelichten.  
 

 Beton 
 

CLT 

Wanden  5 5 
Vloeren/daken  6 4 
   
Score 11 9 

     Tabel 4 resultaten vergelijking beton en CLT 
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Het resultaat van de vergelijking tussen CLT en beton is weergegeven in tabel 4. Net zoals bij de 
eerdere vergelijking, heeft ook hier beton een betere score dan CLT. Beton behaald een betere score 
op de volgende criteria: akoestiek, overspanningslengte, toepassing en sterkteklasse. Kijkende naar 
welke technische eigenschappen van belang zijn voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept is het 
interessant om te kijken naar akoestiek en overspanningslengte. In de bijlage ‘Wat maakt CLT de 
‘beste’ hout-constructie om mee te bouwen ten opzichte van andere houtvarianten?’ wordt ieder 
criteriaonderdeel van de vergelijking toegelicht.  
 

2.2.1 Conclusie  
De resultaten van de vergelijking geven weer dat CLT, op basis van de gestelde criteria en 
onderzochte hout- constructies/systemen, de ‘beste’ houtconstructie is om mee te bouwen. Hiermee 
wordt de stelling van Heijmans bevestigd.  
 
Verder is de vergelijking van CLT en beton de basis voor het vervolg van het onderzoek, de nadelige 
technische eigenschappen van CLT ten opzichte van beton komen duidelijk naar boven. Zo is er te 
stellen dat de akoestische eigenschappen en de overspanningslengte belangrijke eigenschappen zijn 
voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept. Dit zijn zoals gebleken de technische eigenschappen 
waar CLT nadelig op scoort ten opzichte van beton.  
 

2.3 Wat maakt de nadelige eigenschappen van CLT zo nadelig? 
Zoals uit de eerder opgestelde vergelijking naar voren is gekomen zijn de akoestische eigenschappen 
en de overspanningslengte van CLT nadelig ten opzichte van beton. Om deze nadelige technische 
eigenschappen toe te kunnen lichten, zal er gebruik gemaakt worden van twee verschillende SBR-
referentiedetails. In deze details zijn twee verschillende woning scheidende constructies 
weergegeven. In figuur 3 is een lichte scheidingsconstructie weergeven en in figuur 4 een massief 
betonnen constructie. Deze twee details komen met regelmaat voor in de hedendaagse Nederlandse 
bouw, de details zijn te vergelijken met een betonnen constructie en een CLT-constructie.       
 

Figuur 4 massieve elementen (SBR-CUR, 2015) Figuur 3 lichte scheidingsconstructie (SBR-CUR, 2007) 
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Akoestiek  
In figuur 3 is een lichte scheidingsconstructie weergegeven. De constructie is opgebouwd uit twee 
metal-stud wanden van 75 millimeter dik afgewerkt met twee gipsplaten aan beide zijde. Dit detail 
voldoet aan de akoestische eisen ondanks dat de massa hier vele malen kleiner is dan een massieve 
betonnen constructie. Dit komt doordat hier gebruik wordt gemaakt van andere eigenschappen van 
deze constructie dan massa. Hier wordt namelijk gebruik gemaakt van een massa-veer-massa 
systeem (Eurabo, 2020). De massieve betonnen constructie zoals weergegeven in figuur 4 heeft de 
technische eigenschappen die eerder zijn vermeld. Het is een constructie die wel veel massa bevat en 
hierdoor voldoet aan de akoestische eisen.  
 
Met beide scheidingsconstructies heeft CLT een overeenkomst, dit is op akoestisch gebied een 
nadelige eigenschap. CLT wordt voornamelijk massief uitgevoerd maar heeft het gewicht van een 
lichte scheidingsconstructie. Hierdoor kan CLT niet de massa behalen die er voor zorgt dat de 
scheidingsconstructie akoestisch voldoet. De lichte scheidingsconstructie heeft deze massa ook niet, 
maar voldoet akoestisch wegens het principe van een massa-veer-massa systeem. Dit is een systeem 
waarbij twee massa’s, in het geval figuur 3 de twee metal stud wanden, van elkaar worden 
gescheiden door middel van een verende tussenlaag in de vorm van isolatiemateriaal of lucht . Een 
op zichzelf staande massieve CLT constructie isoleert geluid onvoldoende om te voldoen aan het 
Bouwbesluit 2012.    
 
Overspanningslengte 
Wanneer er gekeken wordt naar de overspanningslengte is het van belang om te bepalen wat de 
draagconstructie is. In figuur 3 bevat de lichte scheidingsconstructie te weinig draagvermogen om te 
dienen als draagconstructie. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van een staalconstructie. Het staal 
bevat een groot draagvermogen en kan grote vrije overspanningen behalen (tot wel 24 meter) 
(Hollander, 2007). In figuur 4 is de draagconstructie duidelijk weergegeven, de massieve betonnen 
elementen dragen het gebouw. Het voordeel van een betonnen draagconstructie is dat beton grote 
vrije overspanningslengtes kan behalen.  
 
In Nederland is iedereen gewend om te bouwen met beton of staal, dragende elementen die grote 
overspanningen kunnen halen. Wanneer dit direct vertaald wordt naar het bouwen met CLT-
elementen zijn die grote en lange dragende elementen niet mogelijk. Een CLT-vloerelement kan niet 
net als een kanaalplaatvloer (Dycore, 2020) een vrije overspanning behalen van 18 meter of zoals 
wenselijk bij het Heijmans Gestapeld WoonConcept een vrije overspanning van 6,60 meter 
(Binderholz, z.d.). Wanneer er toch voor gekozen wordt om een constructie van CLT te realiseren 
moet hier rekening mee worden gehouden in het ontwerp of de constructie moet uitgevoerd worden 
met extra ondersteuningen. Deze extra ondersteuningen zouden ten koste kunnen gaan van de 
ruimte, flexibiliteit en kunnen zorgen voor hogere kosten wegens het toevoegen van extra materiaal.  
 

2.3.1 Conclusie 
Door te kijken naar twee verschillende maar veel voorkomende scheidingsconstructies, kunnen de 
nadelen van CLT worden toegelicht. Een massief CLT element bevat niet de massa of het akoestisch 
isolerend vermogen om als scheidingsconstructie akoestisch te voldoen. Daarnaast kan CLT niet de 
overspanningen behalen die bouwend Nederland gewend is met beton of staal.  
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2.4 Conclusie 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvraag ‘Wat maakt CLT de ‘beste’ houtconstructie om mee 
te bouwen’ zijn er drie sub-deelvragen onderzocht. Het uitgangspunt dat hiervoor gehanteerd wordt 
is het drie-laags Heijmans Gestapeld WoonConcept. De tot dusver geconcludeerde technische 
informatie over CLT zal later de basis vormen voor het uitvoeringsplan van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept. 
 
Allereerst zijn de technische eigenschappen van diverse hout- constructies/systemen getoetst aan de 
hand van een criteriatabel. De verkregen waardes zijn afkomstig van leveranciers of producenten van 
het desbetreffende product. De waardes zijn allen verwerkt in één overzichtstabel met daarbij ook 
de technische eigenschappen van beton. In de Nederlandse bouwwereld wordt er voornamelijk 
gebouwd met beton. De overzichtstabel van alle technische eigenschappen is de basis voor de 
vergelijkingen die vervolgens opgesteld zijn.  
 
Vervolgens is er een vergelijking opgesteld met alle technische eigenschappen, die vermeldt staan in 
de criteriatabel, van de diverse hout- constructies/systemen met als uitgangspunt de 
toepasbaarheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wanden, vloeren/daken en 
kolommen/liggers. Op basis van de criteriatabel en de vergeleken hout- constructies/systemen is te 
stellen dat CLT de ‘beste’ houtconstructie is om mee te bouwen.  
 
Verder is er een vergelijking gemaakt tussen CLT en beton. Uit die vergelijking is op te maken dat 
beton betere technische eigenschappen heeft dan CLT. CLT scoort beter ten opzichte van beton op 
het gebied van gewicht per m³, inbrandsnelheid en warmtegeleidingscoëfficiënt. Maar beton scoort 
beter op de criteria akoestiek, overspanningslengte, toepassing en sterkteklasse. Kijkende naar het 
Heijmans Gestapeld WoonConcept zijn de technische eigenschappen akoestiek en 
overspanningslengte een van de belangrijkste eigenschappen.  
 
Een constructie die volledig uit massieve CLT-elementen bestaat heeft de eigenschappen van zowel 
een massieve scheidingsconstructie als van een lichte scheidingsconstructie. Echter zal het door de 
nadelige eigenschappen van CLT niet voldoen aan de eisen van het huidige Bouwbesluit 2012. Er 
dient verder onderzoek verricht te worden om te kunnen zeggen op welke manier CLT kan voldoen 
om toegepast te worden in het drie-laags Heijmans Gestapeld WoonConcept.  
 

  



 

22 
Houtbouw in het Heijmans Gestapeld WoonConcept 

3. Is CLT een verbetering/verduurzaming ten opzichte van een 

betonskelet? 
In hoofdstuk 2 zijn CLT en beton op basis van technische aspecten met elkaar vergeleken. Echter is 
dit niet voldoende informatie om Heijmans te kunnen voorzien van de juiste kennis over CLT ten 
opzichte van beton. Het wil namelijk niet zeggen dat wanneer een product technisch gunstiger is het 
ook meteen een verbetering is om mee te bouwen. Hiervoor zullen CLT en beton op het gebied van 
bouwtijd, bouwkosten, duurzaamheid en levensduur met elkaar vergeleken worden. Duurzaamheid 
wordt in dit onderzoek vertaald naar milieubewust bouwen, wat getoetst wordt op basis van de MPG 
in de GPR-tool.  
 

3.1 Bouwtijd  
De bouwtijd is een essentieel onderwerp wat bij menig opdrachtgever hoog op het lijstje staat. Vaak 
wil een opdrachtgever zo snel als mogelijk het nieuwe pand in. Tevens betekend een korte bouwtijd, 
een korte tijd op de bouwplaats en dus een snelle doorlooptijd voor de bouwer met als gevolg het 
comprimeren van de bouwkosten. Bij de traditionele manier van bouwen wordt er gebruik gemaakt 
van lijmblokken, bij het Heijmans WoonConcept wordt er gebruik gemaakt van prefab beton 
elementen. Door gebruik te maken van deze manier van bouwen wordt de bouwtijd van een woning 
aanzienlijk verkort. (Heijmans N.V., 2020) 
 
De bouwtijd van het casco van een 
traditionele Heijmans woning, type B.01 
(eengezinswoning), bedraagt 3,75 
werkdag terwijl het casco bij het 
Heijmans WoonConcept in 1,5 werkdag 
wordt gerealiseerd. Dit betekent dat 
een Heijmans WoonConcept woning 
type B.01 60% sneller gebouwd wordt.  
 
Deze vergelijking zal worden gebruikt als basis voor de vergelijking met het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept. In beide gevallen zijn het aantal werkdagen gebaseerd op basis van de planning die is 
aangeleverd door de onderaannemers. Hierdoor kunnen het aantal werkdagen worden 
teruggerekend naar één enkel appartement van 69m² en een appartement van 50m² die van 
toepassing zijn in het Heijmans Gestapeld WoonConcept. Deze berekening is te vinden in de bijlage.  
 
Het resultaat van de berekening is dat een appartement van +/- 69m² met een prefab betonnen 
casco 5,9 uur nodig om het op te bouwen. Terwijl er voor een appartement van CLT met hetzelfde 
aantal vierkante meters 12,2 uur duurt om dit op te bouwen (zie figuur 6). 
 
Voor een appartement van +/- 50m² is er wanneer deze wordt opgebouwd uit een CLT casco 8,9 uur 
nodig. Daarentegen is er 4,2 uur nodig om dit appartement te kunnen bouwen met een betonnen 
casco (zie figuur 7). 
 

Figuur 5 vergelijking bouwtijd traditioneel en WoonConcept 

Figuur 6 bouwtijd 69 m² Figuur 7 bouwtijd 50 m² 
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3.1.1 Conclusie  
De meegeleverde planningen van de onderaannemers geven weer dat een Heijmans Gestapeld 
WoonConcept appartement met een betonnen casco dubbel zo snel gerealiseerd kan worden ten 
opzichte van een CLT casco. Maar geeft ook weer dat een CLT casco 20% sneller kan worden 
opgebouwd ten opzichte van een traditioneel casco. Het resultaat van de berekening geeft een 
duidelijk beeld van de bouwsnelheid, het Heijmans WoonConcept is de snelste bouwmethode, CLT 
volgt en de traditionele manier van bouwen is de standaard maar wel de traagste van de drie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Bouwkosten 
De kosten om het bouwwerk te kunnen realiseren zijn vaak het belangrijkste onderwerp voor een 
opdrachtgever. Ook om deze reden is het Heijmans WoonConcept ontwikkeld. Doordat er vele 
dezelfde type woningen gerealiseerd worden zijn er vele dezelfde elementen nodig. Met als gevolg 
dat de kosten van het productieproces worden verminderd en het dus goedkoper wordt.  
 
Voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept is er een vergelijking opgesteld met betrekking tot de 
bouwkosten van het casco. De prijzen zijn verkregen van de onderaannemers waar Heijmans een 
samenwerkingsovereenkomst mee heeft. De totale prijzen worden terug gerekend naar één enkel 
appartement van 69m² en een appartement van 50m². De prijzen zijn inclusief de levering van de 
materialen en de montage. Deze berekening is te vinden in de bijlage. (Heijmans N.V., 2020) 
 
Het resultaat van de berekening is dat een 
appartementen van +/- 69m² kost wanneer het 
wordt uitgevoerd in beton €19.274,54. Wat 
omgerekend €279,75 per vierkant meter is. 
Terwijl het casco van een CLT appartement met 
hetzelfde aantal vierkante meters €22.055,98 
kost, wat omgerekend €319,65 kost per 
vierkante meter (zie figuur 9).  
 
Voor een appartement van +/- 50m² kost het 
€13.735,56 wanneer het in beton wordt 
uitgevoerd. Voor de CLT variant kost het 
appartement van +/- 50m² €15.982,59. In beide 
gevallen (beton en CLT) zijn de vierkante meter 
prijzen hetzelfde als bij de appartementen van 
69m² (zie figuur 9). 
 

3.2.1 Conclusie  
De resultaten zijn op basis van de verkregen prijzen van de co-makers van Heijmans. De uitkomsten 
van de berekeningen laten zien dat een betonnen casco goedkoper is om te realiseren dan een CLT 
casco. Wanneer er gekeken wordt naar de vierkante meter prijs is te concluderen dat een CLT casco 
14% duurder is dan een betonnen casco.  

Figuur 8 overzicht resultaten bouwtijd 

Figuur 9 berekening bouwkosten 
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3.3 In hoeverre is CLT duurzamer dan betonskelet conform MPG in gebruik met de GPR? 
De laatste jaren worden de termen als milieubewust bouwen, duurzaam en circulair steeds vaker 
benoemd in de bouwwereld. Het gaat hier niet om de kosten of bouwtijd maar om de milieu-
prestatie van een gebouw. Duurzaam is een begrip dat ieder mens op een andere manier 
interpreteert, dit maakt het lastig om tot een eenduidige manier te komen om aan te tonen dat een 
gebouw duurzaam is. De Rijksoverheid heeft hiervoor een tool laten ontwikkelen waarmee de 
prestatie van een gebouw ten opzichte van het milieu getoetst kan worden, de MilieuPrestatie 
Gebouwen. Het begrip milieubewust bouwen wordt in dit onderzoek vertaald naar de 
MilieuPrestatie Gebouwen.  
 
In de MPG berekening zitten de gegevens van de nationale MilieuDatabase verwerkt. In deze 
database zijn voor de meest voorkomende bouwmaterialen de LevensCyclusAnalyses opgenomen. 
Deze analyses mogen enkel door de toegewezen LCA-experts worden uitgevoerd, meer inhoudelijke 
informatie over de MPG en de LCA zijn te vinden in de bijlage. Elke MPG berekening die vanaf heden 
wordt opgesteld voor nieuwe (woon)gebouwen moet voldoen aan de eis dat de MPG waarde 
maximaal 1,00 mag zijn.  
 
Om te kunnen bepalen welke constructie beter is voor het milieu, is er op basis van de MPG tool voor 
een gebouw met een CLT-constructie en een gebouw met een betonnen constructie een MPG 
berekening opgesteld. De basis voor berekening is het Heijmans Gestapeld WoonConcept met de 
volgende uitgangspunten: 

- Beide gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dit kan duiden op een verschillend m² 
pakket. Hiermee wordt bedoeld dat de opbouw in beide situatie kan verschillen zie als 
voorbeeld figuur 3 en 4.  

- Beide gebouwen verschillen enkel op het gebied van de draagconstructie, de overige 
elementen zijn in beide gevallen hetzelfde ingevoerd.  

 
De eerste berekening die is opgesteld is voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept met een 
betonnen constructie. De MPG berekening geeft voor deze betonnen variant een waarde van 0,76 
€/m2 BVO*jaar (zie figuur 10). Voor de variant in CLT komt de waarde uit op 0,82 €/m2 BVO*jaar (zie 
figuur 11). (GPR Gebouw, 2020) (GPR Gebouw, 2020)  
 

 

3.3.1 Conclusie  
De uitkomst van de MPG berekening geeft een resultaat waarbij allebei de berekeningen voldoen 
aan de eisen die worden gesteld van een maximale MPG waarde van 1,00 €/m2 BVO*jaar. De MPG 
berekening geeft weer dat de betonnen constructie van het Heijmans Gestapeld WoonConcept een 
betere MilieuPrestatie Gebouw behaald in vergelijking tot CLT constructie in het Heijmans Gestapeld 

Figuur 11 MPG CLT Figuur 10 MPG beton 
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WoonConcept. Doordat in dit onderzoek de definitie van duurzaam beoordeeld wordt op basis van 
de MPG berekening is te stellen dat beton ‘duurzamer’ is dan CLT in het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept.  
 

3.4 Levensduur  
De levensduur van zowel beton als CLT zal worden toegelicht en er wordt gekeken naar de 
hoeveelheid kg CO2 van het product die het tijdens de complete levensduur (van productie tot 
hergebruik tot sloop). Het Heijmans Gestapeld WoonConcept zal een x aantal jaar overeind moeten 
blijven staan. Vandaar dat er gekeken wordt naar de levensduur van beide constructies. De MPG-tool 
berekend de hoeveelheid kg CO2 eq./ m² BVO*jaar die er uitgestoten wordt van productie tot sloop. 
De CO2 uitstoot van de beide constructies kan worden vergeleken op basis van de eerder opgestelde 
MPG-berekeningen. Door enkel de draagconstructie te vergelijken kan er worden gekeken welke 
constructie de ‘meeste CO2 uitstoot’ tijdens de levensduur.  
 
Voor de levensduur van CLT en beton is geen vaste waarde vastgesteld. Dit is namelijk sterk 
afhankelijk van wat de toepassing van het product is. Echter zijn er wel regels waar een constructie 
volgens de wet aan moet voldoen. Zo moet een woongebouw volgens de richtwaarden van de 
ontwerplevensduur minimaal 50 jaar blijven staan. René Braam (2015) meldt ‘de levensduur van een 
beton(constructie) vaak langer is dan 100 jaar. Onderhoud van een goed ontworpen constructie is 
maar heel beperkt nodig’. In 2018 meldt Waugh dat ‘CLT een duurzaamheidsrapportage heeft 
verkregen voor een levensduur van 60 jaar, maar er is geen reden waarom CLT dit niet overschrijdt’. 
(BRISwarenhuis) 
 

 
Figuur 12 levenscyclus CLT (M. Neppelenbroek, 2020) 

 
Figuur 13 levenscyclus beton (M. Neppelenbroek, 2020) 

In de figuren 12 en 13 zijn de levenscyclussen van CLT en beton weergegeven. De figuren tonen aan 
waar de CO2 wordt opgenomen of juist wordt uitgestoten. Zo is in figuur 12 zichtbaar dat een boom 
CO2 kan opnemen, dit is mogelijk zolang er fotosynthese kan plaatsvinden (Radboud Universiteit 
Nijmegen, 2013). Maar door het kappen van de bomen wordt dit proces stopgezet en blijft de CO2 
die is opgenomen in het hout zitten. Echter is het een kwestie van tijd voor dat deze opgeslagen CO2 
weer terug komt in de atmosfeer, dit gebeurt wanneer het product weer wordt verbrand of wordt 
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versnipperd. Verder is in figuur 13 de levenscyclus van beton weergegeven. Hierin is te zien dat 
beton elke fase direct of indirect CO2 uitstoot.  
 
Uit de al eerder opgestelde MPG-berekening is in tabel 5 het aantal kg CO2 eq./m² BVO*jaar van de 
CLT-constructie van het Heijmans Gestapeld WoonConcept weergegeven. In tabel 6 is het aantal kg 
CO2 eq./m² BVO*jaar van de betonnen constructie van het Heijmans Gestapeld WoonConcept 
weergegeven. Met als resultaat dat beton minder CO2 uitstoot dan CLT, zo bevestigd ook Edwin 
Vermeulen middels zijn artikel ‘Bouwen met hout of beton?’. (Vermeulen E. , 30 maart 2020) 
 
In de tabellen 5 en 6 valt op dat CLT wordt uitgedrukt in kg en beton in m². Dit komt omdat MPG om 
deze eenheden vraagt en aan de hand hiervan kan bepalen welke waardes hieraan gekoppeld dienen 
te worden. Ondanks dat er dus verschillende eenheden worden gebruikt, worden de waardes wel op 
de juiste manier met elkaar vergeleken. Voor degene die het invult is het een kwestie van 
omrekenen, wanneer het aantal m³ van CLT bekend zijn dienen deze alleen nog keer de massa/m³ te 
worden gedaan. 
 

CLT-draagconstructie 

materiaal (MPG) aantal kg aantal kg CO2 eq./m² BVO*jaar 

gelamineerd naaldhout (CLT) 117.235 0.984 

   

bijdrage aan totale MPG  6.15 
      Tabel 5 CO2 uitstoot CLT (M. Neppelenbroek, 2020)  

Betonnen draagconstructie 

materiaal (MPG) aantal m² aantal kg CO2 eq./m² BVO*jaar 

beton, prefab, utiliteitsbouw AB-FAB  1172.36 0.810 

   

bijdrage aan totale MPG  6.51 
             Tabel 6 CO2 uitstoot beton (M. Neppelenbroek, 2020) 

3.4.1 Conclusie  
De richtwaarden van de ontwerplevensduur oftewel de levensduur van zowel een beton als een CLT 
constructie zouden moeten kunnen voldoen aan de Europees gestelde eis van 50 jaar. De 
levenscyclussen van beton en CLT laten zien dat beide materialen CO2 uitstoten en wanneer ze deze 
uitstoten. Het grote verschil is dat de bomen nog voor het kappen de CO2 kunnen opnemen en 
tijdelijk kunnen vasthouden in het product tot het verbrand of versnipperd wordt. Waarna het 
vervolgens alsnog in de atmosfeer terecht komt. Volgens de MPG berekening blijkt dat CLT 0.174 
meer kg CO2 eq./m² BVO*jaar uitstoot dan beton. Dit is op basis van de rekenregels van MPG, 
hiermee wordt bedoeld dat niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat beton minder CO2 
uitstoot dan CLT. Dit komt omdat er een verschil kan zitten in de LCA-bepaling of dat de rekenregels 
niet kloppen. In hoofdstuk 4 ‘Wat is het verschil tussen de LCA van CLT en beton?’ zal er gekeken 
gaan worden naar de LCA’s van CLT en beton.  
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3.5 Conclusie 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Is CLT een verduurzaming/verbetering ten opzichte van 
beton?’ zijn CLT en beton op het gebied van verschillende aspecten met elkaar vergeleken. De 
vergelijkingen die zijn gemaakt zijn op basis van bouwtijd, bouwkosten, milieuprestatie en 
levensduur. 
 
De vergelijking van de bouwtijd voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept geeft weer dat de 
bouwtijd van een betonnen casco dubbel zo snel gerealiseerd kan worden ten opzichte van een CLT 
casco. Uit de vergelijking van de bouwkosten blijkt dat een CLT casco 14% duurder is dan een 
betonnen casco. De bouwtijd en bouwkosten zijn gebaseerd op gegevens van onderaannemers van 
verschillende projecten binnen Heijmans. 
 
De MPG-berekening gemaakt voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept met een CLT constructie 
en betonnen constructie geeft weer dat beide berekeningen voldoen aan de gestelde eis vanuit het 
Bouwbesluit 2012. Uit de berekening is op te maken dat beton beter scoort dan CLT wat voor dit 
onderzoek betekend dat beton een betere milieuprestatie heeft dan CLT.  
 
Zowel een CLT constructie als een betonnen constructie zou moeten kunnen voldoen aan de 
richtwaarden van de ontwerplevensduur van 50 jaar. Middels de MPG-berekening kan worden 
bepaald dat de draagconstructie van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in beton 0.174 minder 
kg CO2 eq./m² BVO*jaar uitstoot dan uitgevoerd in CLT. 
 
De conclusie die gesteld kan worden op basis van de onderzochte aspecten waaronder bouwtijd, 
bouwkosten, milieuprestatie en levensduur is dat CLT geen verduurzaming of verbetering is voor het 
Heijmans Gestapeld WoonConcept ten opzichte van beton.  
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4. Wat is het verschil tussen de LCA van CLT en beton? 
Uit hoofdstuk 3 ‘Is CLT een verbetering/verduurzaming ten opzichte van betonskelet?’ is gebleken 
dat volgens de MPG beton minder CO2 uitstoot dan CLT. Echter kan dit niet met 100% zekerheid 
bevestigd worden omdat er een verschil kan zitten in de LCA-bepaling of dat de rekenregels niet 
kloppen. In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de bepalingen van de LCA’s van CLT en beton. 
Aan de hand van een vergelijking kan bepaald worden of CLT daadwerkelijk meer CO2 uitstoot dan 
beton.  
 

4.1 Wat is een levenscyclusanalyse  
Om een LCA vergelijking te kunnen maken is het goed om te weten wat een LCA inhoudt. LCA is de 
afkorting van ‘LevensCyclusAnalyse’ dit is een document waarin de milieu impact van een product 
gedurende zijn levensduur staat weergegeven. De milieu impact wordt weergegeven aan de hand 
van elf verschillende milieu effecten, zie figuur 14. 
 

Milieueffect Eenheid 

Uitputting abiotische grondstoffen (excl. fossiel) kg Sb eq. 

Uitputting fossiele energiedragers kg Sb eq. 

Klimaatverandering (100 jaar)  kg CO2 eq. 

Ozonlaagaanstasting  kg CFK-11 eq. 

Fotochemische oxidantvorming (smog)  kg C2H2 eq. 

Verzuring kg SO2 eq. 

Vermesting kg PO4 eq. 

Humane toxiciteit kg 1,4-DCB eq. 

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit kg 1,4-DCB eq. 

Maritieme aquatische ecotoxiciteit kg 1,4-DCB eq. 

Terrestrische (aquatische) ecotoxiciteit  kg 1,4-DCB eq. 

Figuur 14 milieu effecten vanuit de MPG (GPR Gebouw, 2020) 

De levensduur van een product is in een LCA opgedeeld in vier verschillende hoofdfases (A t/m D). 
Waarbij fase A staat voor de productie, fase B voor het gebruik van, fase C voor de sloop en 
verwerking en fase D voor het/de hergebruik/terugwinning/recycle van een product. Deze zijn 
vervolgens onderverdeeld in verschillende sub-fases, zie figuur 15. In figuur 16 zijn de hoofdfases 
visueel weergegeven.  
 

Benaming Proces 

A1 Winning van grondstoffen 

A2 Transport naar productielocatie 

A3 Productie 

A4 Transport naar de bouwplaats 

A5 Bouw- en installatieproces, aanleg 

B1 Gebruik 

B2 Onderhoud 

B3 Reparaties 

B4 Vervanging 

B5 Verbetering 

B6 Operationeel energie verbruik 

B7 Operationeel water verbruik 

C1 Sloop / verwijdering 

C2 Transport naar afvalverwerking 

C3 Afvalverwerking 

C4 Finale afvalverwerking 

D Hergebruik, terugwinning- en recycling potentieel 

Figuur 15 fases in een LevensCyclusAnalyse (Stichting Bouwkwaliteit , 2019) 
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    Figuur 16 LevensCyclusAnalyse CLT met fase aanduiding (M. Neppelenbroek, 2020) 

4.2 De levenscyclusanalyses van beton en CLT  
De LCA’s van CLT en beton die vergeleken gaan worden, zullen worden weergegeven in de 
hoeveelheid kg CO2-eq. per m³. Dit is tevens de eenheid van het milieu effect ‘klimaatverandering’. 
(Rijksoverheid , z.d.) 
 
Te beginnen met de LCA van beton, hiervoor zijn twee LCA’s gebruikt, de meest voorkomende 
betonsterkte in Nederland (C30/37) en de betonsterkte die gebruikt zal worden in het Heijmans 
Gestapeld WoonConcept (C50/60), zie figuur 17 en 18. Beide betonsterktes hebben een andere 
samenstelling van ingrediënten. Zo bestaat de C30/37 enkel uit CEM III cement en de C50/60 uit CEM 
I en CEM III, de exacte samenstellingen zijn terug te vinden in de bijlage (zie bijlage ‘Wat is het 
verschil tussen de LCA van CLT en beton?’. Dit verschil in samenstellingen geeft ook een verschil in 
CO2-uitstoot, zo is in figuur 19 te zien dat de CEM I in basis meer CO2 uitstoot dan de CEM III. (van 
der Kamp B.V., 2020) 
 

 
Figuur 17 LCA van beton C30/37 (van der Kamp B.V., 2020) 

 
Figuur 18 LCA van beton C50/60 (van der Kamp B.V., 2020) 
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Figuur 19 kg CO2-eq. uitstoot (M. Neppelenbroek, 2020) (van der Kamp B.V., 2020) 

Gedurende het onderzoek is ontdekt dat er een groot verschil zit tussen de LCA’s van CLT die 
opgesteld zijn in Nederland of in andere Europese landen. De in Nederland opgestelde LCA van CLT is 
weergegeven in figuur 20 (Derix, 2020), de uit Duitsland en Denemarken verkregen LCA’s zijn 
weergegeven in figuur 21 (TRAE.DK C/O TRAE- OG, 2020) en 22 (Binderholz Bausysteme GmbH EPD, 
2019). Duidelijk is te zien dat er een groot verschil zit tussen fase A, C en D. Waarom dit verschil er zit 
zou nader onderzocht moeten worden.  
 

 
Figuur 20 LCA van CLT (Derix) (Derix, 2020) 

 
Figuur 21 LCA van CLT (EPD Denmark) (TRAE.DK C/O TRAE- OG, 2020) 

 
Figuur 22 LCA van CLT (Binderholz) (Binderholz Bausysteme GmbH EPD, 2019) 

4.3 Vergelijking van de levenscyclusanalyse 
Deze vergelijking van LCA’s is niet volledig nauwkeurig. Het aantal transport kilometers voor beton is 
namelijk 150 km terwijl dat voor CLT 170 km is. Dit maakt een klein verschil maar zal voor het 
totaalbeeld geen grote verschillen geven. De drie LCA’s zijn allen recent opgesteld wat maakt dat 
deze betrouwbaar zijn en de actuele realiteit laten zien. In deze vergelijkingen worden alleen de rode 
totaal waardes met elkaar vergeleken, dit omdat hiermee ‘eerlijk’ alle ingevulde fases met elkaar 
vergeleken worden. 
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              Figuur 23 LCA van drie verschillende CLT elementen 

Fase A gaat over de productie, het transport en het verwerken van het product in het bouwwerk. De 
winning van grondstoffen (A1) heeft voor zowel CLT als beton de meeste CO2-uitstoot. Waar deze 
voor CLT in alle gevallen constant is, varieert deze waarde voor beton. Dit komt door het cement dat 
van toepassing is om beton te kunnen produceren. Daarnaast is in de transportfases (A2 en A4) een 
groot verschil te vinden tussen CLT en beton. Dit komt omdat beton (2319 kg/m³) veel zwaarder is 
dan CLT (470 kg/m³), hierdoor moet er gekozen worden voor een zwaarder vervoersmiddel dat meer 
CO2 uitstoot dan een licht vervoersmiddel. Een CLT element bestaat uit lamellen die kruislings 
verlijmd worden, dit vereist veel handelingen wat terug te zien is in de productiefase (A3).  
 
Fase C gaat over de sloop en verwerking van het product. Voor de transportfase (C2) gelden dezelfde 
redenen als in fase A, een CLT element is lichter dan beton. De afvalverwerkingsfase (C3) is in het 
geval van CLT vervuilender dan het beton, waarom dit verschil er is zou nader onderzocht moeten 
worden.  
 
Tot slot is er nog een fase D, deze hergebruik-/terugwinning-/recycle- fase geeft weer dat het 
hergebruik/terugwinning/recycle van CLT meer CO2 bespaard dan dat beton dat doet. CLT heeft een 
grotere besparing omdat dit een vervanger kan zijn voor de fossiele brandstoffen.  
 
De scores in de verschillende fases geven een eindscore waarin CLT minder CO2-uitstoot heeft dan 
de twee verschillende betonsterktes. 
 

4.4 Conclusie 
Een LCA is de afkorting van ‘LevensCyclusAnalyse’ en geeft de milieu impact van de levensduur van 
een product weer. Omdat uit de MPG is gebleken dat CLT meer CO2 uitstoot dan beton, zijn de LCA’s 
van beide met elkaar vergeleken om te kunnen bepalen of dit daadwerkelijk zo is.   
 
Om uit de LCA op te kunnen maken hoeveel CO2 een product gedurende zijn levensduur uitstoot 
dient er gekeken te worden naar één van de elf milieu effecten namelijk het milieu effect 
‘klimaatverandering’. Klimaatverandering geeft de hoeveelheid kg. CO2-eq. per m³ van een product 
per fase weer.   
 
De vergelijking gebaseerd op de in Nederland opgestelde LCA’s geeft weer dat CLT minder CO2 
uitstoot heeft dan de daarmee vergeleken LCA’s van beton. De LCA’s die in dit onderzoek vergeleken 
zijn, zijn niet opgenomen in de Nationale MilieuDatabase. Dit maakt dat deze dus niet meegenomen 
kunnen worden in de MPG omdat deze gevoed wordt door de Nationale MilieuDatabase. Hierdoor 
kan er een verschil zitten in de CO2-uitstoot bepaling tussen de LCA’s en de weergegeven MPG 

165,44 

223,53 

356,15 



 

32 
Houtbouw in het Heijmans Gestapeld WoonConcept 

waardes. Echter kan dit niet met volledige zekerheid gesteld worden wat maakt dat dit nader 
onderzocht zou moet worden.   
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5. Hoe laat je het houten Heijmans Gestapeld WoonConcept 

voldoen aan de eisen zoals het betonskelet doet? 
Aan de hand van verschillende vergelijkingen, gevonden informatie uit zowel binnen- als buitenland, 
gesprekken met verschillende experts en het informeren bij leveranciers en producten is er al veel 
kennis opgedaan over CLT. Met deze kennis is het mogelijk om een conceptuele uitvoering te maken 
voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT. Deze uitvoering bestaat uit het opstellen van 
details en het bepalen van de meest efficiënte bouwmethode. 
 
Een vereiste bij het opstellen van details is dat gecontroleerd kan worden dat het uiteindelijke 
bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Hiervoor zullen eerst de bijbehorende eisen worden 
benoemd en vervolgens zal worden aangetoond dat de uitwerking van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept hieraan voldoet.  
 
Door verschillende bouwmethodes toe te lichten kan bepaald worden welke bouwmethode het 
meest efficiënt is voor het bouwen met CLT. Vervolgens zal deze bouwmethode worden toegelicht 
door de bouwvolgorde van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT uit te schrijven.   
 

5.1 Bouwbesluit 2012 in het Heijmans Gestapeld WoonConcept 
Zoals beschreven is de uitwerking van het Heijmans Gestapeld WoonConcept voorzien van details. 
Belangrijk bij het opstellen van de details is dat deze voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De eisen uit 
het Bouwbesluit 2012 die behandeld en getoetst worden hebben betrekking op de thermische 
isolatie, de akoestiek, de brandwerendheid en de constructie. (KennisID, 2020) 
 

 
Figuur 24 soorten geluid woningbouw (L. Corten, 2020)       Figuur 25 Bouwbesluit 2012 thermische isolatie eisen 

  (L. Corten, 2020) 

 

 
Figuur 26 Bouwbesluit 2012 brandwerendheid eisen    Figuur 27 Bouwbesluit 2012 WBDBO eisen (L. Corten, 2020) 
(L. Corten, 2020) 

 
In de figuren 24 t/m 27 zijn de eisen visueel weergegeven. Per figuur zal de eis vanuit het 
Bouwbesluit 2012 nader worden toegelicht.   
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5.1.1 Akoestiek  
Te beginnen met figuur 24 waarin de verschillende soorten geluid voor een (woon)gebouw worden 
weergegeven. Bouwbesluit 2012 stelt verschillende eisen voor het lucht- en contactgeluid van zowel 
de inwendige als uitwendige scheidingsconstructie, deze zijn in figuur 28 weergegeven. (KennisID, 
2020) 
 

 
             Figuur 28 Bouwbesluit 2012 akoestische eisen 

 
In de wereld van de akoestiek kunnen de akoestische prestaties 
van een product bepaald worden aan de hand van metingen. 
Om akoestisch te kunnen voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit 2012 dient er gebruik te worden gemaakt van de 
waardes uit meetrapporten van CLT, om vervolgens te kunnen 
bepalen welke extra maatregelen getroffen dienen te worden. 
Maar omdat er in Nederland weinig tot niet gebouwd wordt 
met CLT zijn deze meetrapporten er nog niet. Hierdoor dient er 
te worden gekeken naar de informatie uit andere landen. 
Landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en 
Scandinavië hebben meer kennis en ervaring in het bouwen 
met CLT, wat maakt dat deze landen wel beschikken over de 
benodigde meetrapporten. Echter stroken deze meetresultaten 
niet met de meetgrootheden zoals deze gewend zijn in 
Nederland. Daarnaast stelt ieder land andere eisen aan de 
prestaties met betrekking tot het reduceren van lucht- en 
contactgeluid. Dit komt omdat er verschil zit in 
kwaliteitsklassen tussen verschillende landen. Het verschil in 
kwaliteitsklassen is weergegeven in figuur 29 en 30. (Gerretsen 
W. B., 2015) 

Figuur 29 klassenverdeling over 
verschillende landen (Gerretsen 
W. B., 2015) 
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Om toch informatie uit te kunnen wisselen tussen verschillende Europese landen, is er besloten om 
vanuit ieder land te werken met eenzelfde grootheid. Wat maakt dat ieder meetrapport voorzien is 
van een Rw-waarde. Voor Nederland is dit echter niet voldoende, in Nederland is het nodig om deze 
Rw-waarde te voorzien van een correctieterm. Wanneer deze correctieterm van de Rw-waarde is 
afgehaald, kan de Rw-waarde omgezet worden naar de Nederlandse DnTa;k en LnAk. Het omzetten 
van deze waardes is weergegeven in bijlage ‘Hoe laat je het houten Heijmans Gestapeld 
WoonConcept voldoen aan de eisen zoals het betonskelet doet?’. 

Figuur 30 perceptie van buurgeluiden door bronnen van lucht- en 
contactgeluid (Gerretsen W. B., 2015) 

Figuur 31 woning scheidende wand (Dataholz, 2020) 

Figuur 32 vloeropbouw (Dataholz, 2020) 
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Voor het Heijmans Gestapeld WoonConcept is er gebruik gemaakt van Oostenrijkse meetrapporten 
om de correctieterm van CLT te kunnen bepalen. Deze meetrapporten zijn afkomstig van een 
Europees bekend CLT producent (Binderholz, 2017). Vervolgens is er gebruik gemaakt van 
referentiedetails met bijbehorende meetresultaten om te kunnen bepalen wat nodig is om 
akoestisch te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. In figuur 31 en 32 zijn de referentiedetails 
weergegeven. 
 

5.1.2 Thermische isolatie  
In figuur 25 is visueel weergegeven welke thermische isolatiewaarde benodigd is voor de schil van 
het gebouw. Voor de begane grondvloer geldt een Rc-waarde van 3,5 m².K/W, voor de gevel 4,5 
m².K/W en voor het dak 6,0 m².K/W. Om aan te tonen dat de schil van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept voldoet aan de gestelde eisen, is per onderdeel een Rc-berekening gemaakt. Deze 
berekeningen zijn te vinden in bijlage ‘Hoe laat je het houten Heijmans Gestapeld WoonConcept 
voldoen aan de eisen zoals het betonskelet doet?’.  
 

5.1.3 Brandwerendheid  
In figuur 26 en 27 zijn de brandwerendheid en WBDBO van een woongebouw weergegeven. De 
brandwerendheid van een constructie bepaald hoe lang een constructie gedurende een brand 
overeind moet kunnen blijven staan voordat deze bezwijkt. Voor het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept geldt een minimale brandwerendheid van 60 minuten, dit omdat het gebouw een 
woonfunctie heeft en de hoogste vloer onder de 7 meter ligt. De WBDBO eis heeft betrekking op de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. De eis voor de WBDBO tussen twee 
brandcompartimenten is ook 60 minuten. Door gebruik te maken van brandwerende materialen in 
de details kan op basis van de productadviezen aangetoond worden dat de details voldoen aan de 
gestelde eisen met betrekking tot de brandwerendheid en WBDBO. (Bouw Brandwerend , 2014) 
 

5.1.4 Ontwerplevensduur  
Tot slot stelt het Bouwbesluit 2012 een eis voor de ontwerplevensduur van een constructie. De 
ontwerplevensduur van het Heijmans Gestapeld WoonConcept valt onder ontwerplevensduurklasse 
4 wat betekent dat de ontwerplevensduur minimaal 50 jaar moet zijn. Voor het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept is er gebruik gemaakt van een constructieve aanname geleverd door een hout 
constructeur op schets niveau. (BRISwarenhuis) 
 

5.1.5 Conclusie 
Om het Heijmans Gestapeld WoonConcept te laten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, 
is het nodig om gebruik te maken van adviezen van producenten en waardes uit het buitenland te 
gebruiken. Deze waardes verschillen per land waardoor de waardes omgerekend dienen te worden 
naar Nederlandse grootheden. De omgerekende waardes zijn gebruikt om details te kunnen 
ontwerpen.  
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5.2 Detaillering  
De waardes die in het hoofdstuk 5.1 zijn benoemd en omgezet zijn naar toetsbare waardes van het 
Bouwbesluit 2012 worden in dit hoofdstuk vertaald naar details. De details voldoen dus aan het 
Bouwbesluit 2012 en bevatten producten die de leveranciers adviseren. Omdat er gebruik wordt 
gemaakt van adviezen en dus de meeste waardes niet meetbaar zijn, zijn de details zo opgebouwd 
dat ze zeker binnen de eisen van het Bouwbesluit 2012 passen. Wanneer de details geoptimaliseerd 
zouden worden, dienen deze details in het werk gemeten te worden. Deze resultaten zouden 
moeten worden uitgewerkt in een vervolgonderzoek naar akoestiek. Toelichting op de details is te 
vinden in de bijlage ‘Hoe laat je het houten Heijmans Gestapeld WoonConcept voldoen aan de eisen 
zoals het betonskelet doet?’. 
 
Omdat een CLT vloerelement niet de overspanning van 6,90 meter kan overspannen is het nodig om 
een hulpconstructie toe te voegen. Daarom is er gekozen voor een hulpconstructie bestaande uit 
gelamineerde liggers en kolommen. In het Detailboek is de hulpconstructie weergegeven in de vorm 
van een plattegrond met de bijbehorende details. 
 

 
Figuur 31 detailboek van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT 
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5.3 Wat is de meest efficiënte bouwmethode bij het gebruik van CLT? 
Het bouwen met CLT is een snellere manier van bouwen in vergelijking met de traditionele manier 
van bouwen, zo is gebleken uit het hoofdstuk 3.1 ‘Bouwtijd’. Welke bouwmethode daarbij hoort en 
welke bouwvolgorde daarmee gepaard gaat zal worden toegelicht in dit hoofdstuk.  
 

5.3.1 Bouwmethodes 
In Nederland zijn er een aantal bouwmethodes bekend, dit zijn stapelbouw, gietbouw, montagebouw 
en skeletbouw. Maar welke bouwmethode is het meest efficiënte bij het gebruik van CLT?  

  

Omdat CLT uit prefab elementen bestaat en dus kant en klaar op de bouwplaats wordt aangeleverd 
en waar deze enkel nog gemonteerd dienen te worden, wordt er gebruik gemaakt van de 
montagebouw bouwmethode. Deze manier van bouwen is volledig ingesteld op het bouwen met 
prefab elementen en daarom ook de meest efficiënte manier van bouwen met CLT. (Bouwkunde 
online, 2020) 
 
De bouwmethodes stapelbouw en gietbouw hebben namelijk geen enkele vergelijking met de 
bouwmethode montagebouw. Skeletbouw heeft een overeenkomst bij het gebruik van 
houtskeletbouw maar de overige 
skeletbouw methodes komen niet 
overeen met de montagebouw 
bouwmethode. 
 
Te concluderen is dat bij het 
bouwen met prefab CLT elementen 
de bouwmethode montagebouw 
de meest efficiënte manier is om te 
bouwen. Dit omdat deze manier 
van bouwen volledig is ingesteld op 
het bouwen met prefab elementen. 
 

             

5.3.2 Bouwvolgorde 
De bouwvolgorde wordt bepaald door de bouwmethode, in het geval is dat dus montagebouw. Bij 
montagebouw is er een heldere volgorde, deze volgorde is visueel in kaart gebracht in figuur 35 Hier 
is zichtbaar hoe dat het bouwproces van fundering tot dakvloer stap voor stap wordt uitgevoerd. 
 
Bouwvolgorde aan de hand van figuur 35, 1: Fundering, 2: begane grondvloer, 3: Opbouw van de 
wanden, 4: het leggen van de verdiepingsvloer, 5: plaatsen van de gevel elementen en 6 het plaatsen 
van de dakvloer. Dit proces herhaalt zich totdat het volledige gebouw is opgebouwd.  
 

 
           Figuur 33 bouwvolgorde (M. Neppelenbroek, 2020) 

Figuur 32 montagebouw (Google afbeeldingen , sd) 
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5.4 Conclusie 
Door het beschrijven, verwerken en toetsen van de Bouwbesluit 2012 eisen is het mogelijk om 
details te werken. De eisen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn akoestiek, thermische isolatie, 
brandwerendheid en constructie. De details zijn weergegeven in het opgestelde detailboek.  
 
Wegens gebrekkige akoestische kennis over CLT in Nederland is er gebruik gemaakt van de kennis uit 
het buitenland. De kennis uit de verschillende landen zijn middels een berekening omgezet naar 
toetsbare waardes van het Bouwbesluit 2012. De thermische isolatie, brandwerendheid en de 
constructie voldoen net als de akoestische eisen aan het Bouwbesluit 2012. Dit is aangetoond door 
Rc-berekeningen, productadviezen en constructief advies. 
 
De meest efficiënte bouwmethode voor het bouwen met CLT is montagebouw, dit is bepaald op 
basis van overeenkomende vergelijkingen tussen de bouwmethode en CLT. Dit is bevestigd door het 
uitschrijven van de bouwvolgorde van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT die 
overeenkomt met de bouwvolgorde van montagebouw.  
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6. Eindconclusie 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de gestelde hoofdvraag: ‘Hoe kan het bestaande drie-
laags betonnen Heijmans Gestapeld WoonConcept, dat wordt toegepast in de woningbouw, worden 
uitgevoerd in houtbouw?’. Het antwoord op deze vraag is tot stand gekomen door antwoord te 
geven op de bijbehorende deelvragen.  
 
De basis is gelegd door een technisch onderbouwde vergelijking op te stellen. Hieruit is gebleken dat 
CLT de ‘beste’ hout- constructie/systeem is om toe te passen in het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept. CLT is ten opzichte van beton voordeliger op het gebied van gewicht per m³ en 
warmtegeleidings-coëfficiënt. Maar op het gebied van akoestiek en overspanningslengte komt CLT 
ten opzichte van beton te kort. Dit komt doordat CLT niet de juiste eigenschappen heeft die we 
gewend zijn te gebruiken in Nederland zoals een massieve scheidingsconstructie of een lichte 
scheidingsconstructie.  
 
Waar CLT daaropvolgend een verduurzaming lijkt, blijkt dit uit de MilieuPrestatie Gebouw niet zo te 
zijn. Dit gepaard met een langere bouwtijd, hogere kosten en een gelijke ontwerplevensduur is CLT 
geen verbetering/verduurzaming ten opzichte van beton in het Heijmans Gestapeld WoonConcept.  
 
Dat de MilieuPrestatie Gebouw weergeeft dat CLT meer CO2 uit stoot dan beton is opvallend. CLT 
staat namelijk bekend als een product dat juist CO2 opneemt. De vergelijking tussen de in Nederland 
opgestelde LevensCyclusAnalyses van CLT en beton geeft weer dat CLT minder CO2 uit stoot dan 
beton. Het verschil in uitkomst tussen de MilieuPrestatie Gebouw en de LevensCyclusAnalyses komt 
doordat de MilieuPrestatie Gebouw gevoed is met andere niet getoetste waardes. 
 
Middels de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt is bepaald wat nodig is om het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept uit te kunnen voeren in CLT. Dit is vertaald naar een conceptuele uitvoering van het 
Heijmans Gestapeld WoonConcept dat gecontroleerd is op de eisen die betrekking hebben op de 
akoestiek, thermische isolatie, brandwerendheid en constructie. De bouwmethode die van toepassing 
is voor het bouwen met CLT is montagebouw.    
 
De beantwoordde deelvragen hebben er toe geleid dat de hoofdvraag op de volgende manier 
beantwoord kan worden. ‘Door de vergelijkingen te maken tussen CLT en beton is duidelijk 
geworden waar de verschillen zitten en hoe dit zich vertaalt naar het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept uitgevoerd in CLT. Dit samengevoegd met de vergaarde kennis over CLT  geeft weer 
dat het Heijmans Gestapeld WoonConcept uitgevoerd kan worden in houtbouw in de vorm van CLT. 
Echter dienen er dan diverse concessies te worden gemaakt die bepalend zijn voor de uitvoering van 
het Heijmans Gestapeld WoonConcept’.  
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7. Ruimte voor discussie  
In het onderzoek zijn diverse aannames gedaan om te voorkomen dat er geen vervolgstappen 
gemaakt kunnen worden. Deze aannames en andere bevindingen kunnen bediscussieerd worden en 
geven mogelijkheden voor andere onderzoeken om nadere te worden bekeken.  
 
In bijlage 2 op bladzijde 25 staat beschreven dat de draagconstructie van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept in beton minder CO2 uit stoot dan de draagconstructie van het Heijmans Gestapeld 
WoonConcept in CLT. Dit resultaat is echter niet terug te zien in de vergelijking van de totaalscores 
van de MPG berekeningen voor beton en CLT. Wij zijn van mening dat de achterliggende 
berekeningen van de MPG hiervoor inzichtelijk moeten worden gemaakt. Hiermee kan vervolgens 
bekeken worden hoe de eindwaardes zijn berekend en waar de eventuele verschillen in zouden 
kunnen zitten.  
 
In bijlage 3 op bladzijde 12 staat beschreven dat er een verschil zit tussen de LCA’s die opgesteld zijn 
in Nederland en de LCA’s die opgesteld zijn elders in Europa. Dit verschil is vooral te zien in de fases 
A, C en D waarin de CO2-opslag van hout, de daar bijhorende CO2-emissie en de vervanger van 
fossiele brandstoffen staan beschreven. Waarom de LCA’s uit Nederland en elders uit Europa hierin 
zo verschillen zou in vergelijkend onderzoek van LCA’s onderzocht moeten worden. In bijlage 3 op 
bladzijde 14 staat beschreven dat er ook een verschil zit tussen de resultaten van de MPG-berekening 
en de door ons gebruikte LCA’s. De LCA’s die wij hebben gebruikt geven weer dat beton meer CO2 uit 
stoot dan CLT terwijl de totaalscore van de MPG dit anders weergeeft. Wij zijn van mening dat dit 
verschil er zit omdat de MPG geen beschikking heeft over de juiste LCA’s. In bijlage 3 op bladzijde 4 
staat beschreven hoe de MPG door de NMD gevoed wordt, dit zou onze gedachte kunnen 
bevestigen. Echter kunnen wij dit niet volledig onderbouwd stellen en zou dit dus nader onderzocht 
moeten worden.  
 
In bijlage 4 op bladzijde 14 staat beschreven dat er verschillende aannames zijn gedaan voor de 
dimensionering van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in een constructie van CLT. Deze 
aanname is gedaan omdat de focus gedurende dit onderzoek niet lag op het construeren met CLT en 
daardoor gebruik is gemaakt van een schets. Een vervolgonderzoek zou moeten aantonen of de 
aannames correct zijn of eventueel verbeterd zouden kunnen worden. Op pagina 14 staat ook 
beschreven dat de galerijen en balkons een andere draagconstructie los van de 
hoofddraagconstructie hebben. Hoe deze op elkaar aangesloten zouden kunnen worden zou nader 
onderzocht moeten worden. Tot slot staat ook op pagina 14 dat de begane grondvloer in dit 
onderzoek uitgevoerd wordt in beton. Mogelijk zou deze vloer ook uitgevoerd kunnen worden in CLT, 
maar wegens de daar bijkomende complicaties zou dit nader onderzocht moeten worden.   
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8. Advies  
In dit hoofdstuk wordt er een advies beschreven voor Heijmans N.V. over het bouwen met CLT. Te 
beginnen met het verwerken van CLT in het Heijmans Gestapeld WoonConcept en daaropvolgend 
een advies over de andere mogelijkheden met CLT. 
 
Het Heijmans Gestapeld WoonConcept is ontworpen om gebouwd te worden in beton. Dit maakt dat 
het niet verstandig is om de betonnen constructie een-op-een te vervangen door een CLT 
constructie. De maatvoering die gehanteerd wordt is namelijk ongunstig voor het gebruik van CLT 
elementen. Wanneer de plattegrond van het betonnen Heijmans Gestapeld WoonConcept wel direct 
overgenomen wordt dient er een extra draagconstructie te worden meegenomen om de 
vloeroverspanningen te kunnen realiseren. Hierdoor wordt een gedeelte van de originele vrije 
verdiepingshoogte ontnomen wat maakt dat het gebouw hoger moet worden ontworpen. Tevens zal 
het uitvoeren van het Heijmans Gestapeld WoonConcept in CLT meer bouwkosten en een langere 
bouwtijd met zich meebrengen voor een slechtere MPG-score.     
 
Toch kan het bouwen met CLT interessant zijn voor Heijmans N.V.. Door in op zichzelf staande 
projecten (bijvoorbeeld: de Kleine Aarde te Boxtel) te experimenteren met CLT kunnen de tot dusver 
ontbrekende gegevens over CLT verzameld worden, denk hierbij aan lucht- en contactgeluid 
prestaties en constructieve mogelijkheden. Daarnaast blijft het lastig om een begrip als 
duurzaamheid te vertalen naar iets wat toetsbaar is. Toch lijkt het er nu op dat het toetsen van LCA’s 
hierin een oplossing zou kunnen bieden. Echter is dit momenteel nadelig voor CLT wegens het gebrek 
aan getoetste en gecertificeerde LCA’s afkomstig uit Nederland. Onze verwachting is dat er in 
Nederland meer van dit soort LCA’s van CLT op de markt gaan komen die vervolgens gebruikt zouden 
kunnen worden in de MPG. Dit kan er voor zorgen dat CLT een betere MPG-score behaald wanneer 
het product wordt aangehouden in een MPG-berekening. Hierdoor zou CLT ook eenvoudiger kunnen 
voldoen aan de eisen die onze Nederlandse wet- en regelgeving stelt.  
 
Belangrijk bij het bouwen in CLT is dat dit vanaf het begin van een project als ontwerpuitgangspunt 
moet worden meegenomen. Hiermee wordt bedoeld dat de ontwerpvrijheden beperkt worden tot 
de mogelijkheden die CLT te bieden heeft. Daarmee gaat gepaard dat een organisatie als Heijmans 
N.V. hierop ook bouwtechnisch ingesteld moet worden. Dit vraagt om een andere denkwijze dat 
samenloopt met vallen en opstaan, wat normaal is wanneer men iets ‘nieuws’ gaat proberen.  
 
Wanneer Heijmans N.V. haar organisatie wil laten blijven focussen op het bouwen met beton, 
zouden wij adviseren om onderzoek te doen naar het verduurzamen van cement. In de LCA’s van CLT 
en beton zien we dat beton, grotendeels door de productie van cement, meer CO2 uit stoot dan CLT. 
Echter staan de waardes van CLT vast en kunnen hier alleen kleine verbeteringen in worden 
aangebracht. Beton daarentegen zou met een passende oplossingen bij de bron kunnen worden 
aangepakt waardoor het zelfs minder CO2 zou kunnen uit stoten dan CLT. Hierdoor hoeft de 
organisatie zich niet ‘om te laten scholen’ naar het bouwen met CLT en kan er toch meer winst 
worden geboekt op het gebied van het reduceren van de CO2-uitstoot.   
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