Februari 2020 • jaargang 32 • nummer 1

www.houtwereld.nl

K ru i s l a ag s pa r a d ij s in Vu g h t s e v eld en
L i ch t h u i s Finl a nd t elt v eer t ien v er d iep in g en
D u i t s e energ iek enni s en Chine s e t r a d i t ie
Vo ed s el p ro f s o nd er g el a m ineer d s pa n t enda k
01_cover.indd 3

10-02-20 12:59

f e b r ua r i 2 0 2 0

HOUTBOUWERS

het houtblad

14

Da a n B ru g g i n k ,
b i o p h i l i c a rc h i t ec t
In de serie Houtbouwers portretteert Het Houtblad personen die zich inzetten om de interesse voor en de kennis
over houtbouw bij het publiek onder de aandacht te brengen. In deze eerste aflevering: de Nijmeegse architect
Daan Bruggink (ORGA Architect) die de afgelopen maanden overal mocht uitleggen dat stikstofarm bouwen kán.

Die stikstofcrisis, die kwam voor jou ook onverwacht,

dieselkraan op de truck niet gebruiken. Anders kan hij de

toch?

levering vergeten. In houtbouw kan dit.

Ja, maar we zaten er wel net helemaal bovenop. We ontwierpen namelijk een fauna-opvang, Avolare, in Door-

Voor die methode was wel interesse?

werth bij Arnhem, letterlijk midden in een Natura

Jazeker. Sinds de uitzending over Houtbouw van de VPRO

2000-gebied. We hadden daar al met strenge normen ge-

is sowieso de interesse voor houtbouw sterk toegeno-

rekend. Als ORGA bouwen we altijd alleen in hout. Al

men. Ik ben bij verschillende VPRO meet-ups geweest,

sinds ik mijn kantoor oprichtte in 2004. We worden ei-

daar zie je dat de interesse onder ‘gewone mensen’ ook

genlijk nooit meer benaderd door mensen die verwachten

groot is. En ik ben door verschillende ambtelijke werk-

dat we in steen of beton bouwen. Toen we een keer door

groepen en commissies gevraagd om presentaties te ge-

onverwachte omstandigheden een plan moesten omgooi-

ven. Daarin vertelde ik zo ongeveer wat ik al twintig jaar

en en met kalkzandsteen bouwen, was dat was nieuw

vertel.

voor ons. De gebouwen van Avolare, met de opvang van
dieren en dierverzorgingsplekken, zouden uiteraard alle-

En dat is, kort gezegd?

maal in hout gebouwd worden met duurzame installaties.

Dat het vreemd is dat we niet méér naar de natuur en vol-

Op de plek stond een oude boerderij. Door het afsluiten

gens de natuur bouwen. Biofilisch. Als middelbare scho-

van de gasleiding zou er per saldo veel stikstofuitstoot

lier in Nijmegen wilde ik biologie gaan studeren, maar

wegvallen. Dat konden we verdisconteren met bezoe-

scheikunde was mijn vak niet. Ik koos voor architectuur in

kersverkeer in de gebruiksfase. Maar toen kwam de stik-

Delft. Negentiger jaren. Daar vond je zo goed als niets

stofcrisis en zijn we toch opnieuw gaan rekenen aan de

over houtbouw of bouwen met andere natuurlijke materi-

bouwfase.

alen. Er was een hele bibliotheek vol bouwkundige en architectuurboeken, maar daarover was bijna niets te vin-

Hoe kon je de stikstofuitstoot nog verder beperken?

den. Houtbouw is eeuwenlang dominant geweest. En

De voertuigbewegingen, graafbewegingen en de hijsbe-

duurzaam, kijk maar naar kerken en tempels overal op de

wegingen bleken een probleem. Graven kan sowieso

wereld, van soms meer dan 1000 jaar oud. Sinds de indu-

elektrisch en omdat we in hout bouwen zijn er geen zwa-

strialisatie is dat omgeslagen naar beton, staal en steen. En

re dieselhijsmachines nodig. De aannemer bedacht dat hij

houtbouw verengde tot een geveltje hier, een verdie-

een container met extra verbruiksgoederen kon neerzet-

pingsvloertje daar. Anderzijds zie je sporadisch visionaire,

ten. Hoefde er niet een vrachtwagen van een leverancier

utopische maar vaak niet erg bewoonbare houten crea-

te komen aanrijden voor één doosje schroeven. Daarmee

ties. Nu komt houtbouw weer meer centraal te staan.

hadden we de situatie onder controle en kon de bouw in
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een Natura 2000-gebied toch beginnen, midden in de

Waar merk je dat aan?

stikstofcrisis. Het loopt nu. Ook alle leveranciers weten

Het wordt voorgeschreven. We bouwen bijvoorbeeld een

het inmiddels, de glasleverancier bijvoorbeeld mag zijn

school in Almere. Dat moet een ecologische school wor-
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den. Dus hout, geen twijfel aan. En, nog sterker, we zijn

Waar zit de grootste weerstand tegen houtbouw?

betrokken bij een gemeentewerf. Daar staat in het bestek

Bij de traditionele aannemerij, denk ik. We wonnen een

dat het houtbouw moet zijn. Dat kwam vroeger niet voor.

groot project maar ondervonden daarbij flink weerstand

Dan moest je met je zogenaamd dure hout concurreren

van de aannemer. Die bedong, omdat houtbouw voor

tegen andere materialen en verloor je het op prijs.

hem nieuw was, een grotere marge dan gebruikelijk. Ze
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namen het project tegen hun zin aan. En toen kwamen de
Want houtbouw is duurder?

vragen: ze konden bepaalde materialen uit het bestek he-

Het wordt veel gezegd, maar dat is niet zo. Dan gaat het

lemaal niet terugvinden in de catalogi van leveranciers.

om uitgangspunten, rekenmodellen en kengetallen. Ik
herinner me een project waar kruislaaghout helemaal niet
in het model zat waarmee ze de duurzaamheidswaarde

Reken je ook bouwsnelheid, comfort

berekenden. Toen kozen ze maar voor kalkzandsteen,

en levensduur mee dan is houtbouw

daar kwam dit gebouw natuurlijk niet zo goed mee weg.
Onzin dus. En verder: wat reken je mee? Ga je uit van

gunstiger.

■
■
■

kwalitatief laagwaardige bouw volgens volledig uitgeknepen methodes en materialen met een betrekkelijk korte
levensduur, dat is inderdaad goedkoper. Reken je ook

We moesten ze stap voor stap helpen. Maar na afloop lie-

comfort en levensduur mee dan krijg je een andere uit-

ten ze weten zich aanbevolen te houden voor nieuwe pro-

komst. Bouw je in hout, dan is het gebouw meteen een

jecten. Ze hebben goed werk geleverd, dus staan ze nu op

stuk comfortabeler en zal het langere tijd meegaan. En re-

onze lijst. Door bouwprojecten uit te voeren in hout, doet

ken je alleen het materiaal of ook alle energie, uitstoot en

een bouwbedrijf extra ervaring en kennis op. Nuttig, nu

moeite om het materiaal ter plekke te krijgen? Om over

bouwen met hout zo aan een opmars bezig is. •

de snelheid van montage maar te zwijgen, dat gaat in
houtbouw nu eenmaal veel sneller.
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