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HET RESULTAAT



Het hout neemt CO2 (800 kg CO2/m3) + water H2O (300 kg water) op of 1.100 kg/m3 + 
zonlicht. 
Deze vergelijking produceert glucose (C6-suiker) en O2 (zuurstof).
Die glucose vormt de grondstof voor de productie, door polymerisatie, eerst van het 
dimeer cellobiose en dan van de drie polymeren: 1/ de ketens cellulose , 2/ 
hemicellulose 3/ lignine + opnieuw afgegeven O2. 
Het is deze polymerisatie van glucose die resulteert in houtvorming op de hele 
stengel (wortels, takken, stam).  De resterende mineralen zoals kalium zijn 
katalysatoren van chemische reacties maar zijn slechts in minieme hoeveelheden 
(minder dan 1 %) aanwezig in het verwerkte hout, afhankelijk van de houtsoort.



Illustration Palais du bois

1/ EEN HISTORISCHE REALITEIT: 19e en 20e eeuw
AANZIENLIJKE ACHTERUITGANG VAN HET GEBRUIK VAN HOUT IN FRANKRIJK 

Crystal Palace van Paxton 

Wereldtentoonstelling 1851 

Het ‘Palais de bois’ op het ‘Salon des Tuileries’, opgericht en afgebroken door de gebroeders 

Perret in 1928



Hout is een van de bouwmaterialen met de beste koolstofbalans aangezien het 

een ‘koolstofput’ vormt die tijdens de hele levenscyclus in het bos CO2 uit de lucht 

opneemt en opslaat (1 ton per m³). 

Afval
De houtbouw brengt maar weinig afval voort. Bovendien is dit 
afval ongevaarlijk en kan het in ieder stadium van de 

productieketen heel eenvoudig worden gerecycleerd.

Fabricage:
Ook hier is de keuze voor hout zeer interessant omdat de 
verregaande prefabricage in de werkplaats een zeer snelle 

montage en demontage van de structuur mogelijk maakt. 

Het energieverbruik van hout bedraagt 700 kWh/ton, 

tegenover 760 kWh/ton - dus zowat 13 % meer - voor beton.
Er is dus meer energie nodig om beton te produceren, te meer 

daar 1 m³ hout 500 kg weegt, terwijl dit voor een m³ beton 
maar liefst 2.200 kg is.

Einde levensduur

Door te werken met natuurlijke houtmaterialen die met 
metalen verbindingsmiddelen geassembleerd zijn, kunnen de 

constructies heel eenvoudig worden ontmanteld door ze te 
demonteren. Zo hoeven ze niet gesloopt te worden met een 

sloopmachine of d.m.v. implosie en kunnen alle materialen 
weer worden omgezet in energie naar rata van 10 MJ/kg, 

terwijl beton inert afval wordt dat moet worden ingegraven. 

Optimalisering van de bouw
Het voordeel van houtskeletmuren ligt in hun beperkte dikte 
doordat de isolatie geïntegreerd is.

Dit levert winst op qua bewoonbare oppervlakte, vergeleken 
met een betonconstructie met gelijkwaardige thermische 

prestaties.

Sociaal-economisch

Door hout te gebruiken, eerder dan staal of 
granulaten in te voeren, worden in Frankrijk banen 

gecreëerd. Hardhout kan bij voorrang uit Guyana 
worden gehaald.



Ariane 20€/m2

Houtvolume : 1,44 m3/spant + 1,23 m3/paal = 2,67 m3

Energie : 2,67 m3 x 450 kg x 1,5 MJ/kg = 1,8 GJ

Arbeid : 12 + 5 = 17 mn/m2

CO2: - 2,67 ton

Metaal 18 €/m2

Gewicht metaal : 2.400 kg constructiestaal

Energie : 2.400 x 41,76 MJ/kg = 100.22 GJ

Arbeid : 2 + 0,5 = 2,5 mn/m2

CO2 : + 3,6 ton

Kostprijs per m2 : 20 € / m2

Arbeid : 17 mn/m2

Kosten per uur : 30 €/h

Sociale lasten : 15 €/h

Bijdragen : 4,25 €/m2

Of : 21,25%

Totaalprijs : 15,75 €/m2

PRIJS KLASSIEKE HOUTCONSTRUCTIE

VANAF € 2900/M² EXCL. BTW

DUS 10 % DUURDER DAN EEN KLASSIEKE CONSTRUCTIE

Kostprijs per m2 : 18 € / m²

Arbeid : 2,5 mn/m2

Kosten per uur : 30 €/h

Sociale lasten : 15 €/h

Bijdragen : 4,25 €/m2 

Of : 3,1%

Totaalprijs : 17,375 €/m2



2.1/ Waarom een houten gebouw?

2/HOUTBOUW IN FRANKRIJK: 
STAPPEN VAN EEN TRAJECT AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD: 

HOUTEN VERHOGING IN DE RUE DE TOLBIAC, 13e ARR. PARIJS



EXISTANT



2.2/ De opdrachtgever, de burgermeester en de controleurs









2.3/ Ontwikkeling van het project - aanvraag van afwijkingen

Veiligheidsinstructie

Bouwvergunning:

afwijking 2 geweigerd



2.4/ Dossier van de architect:
ecologisch handvest, bijzondere voorwaarden en details 





EXTRAIT DU CCTP



2.5/ Offerteaanvraag, keuze van aannemer

Illustration Extraits de plans Tolbiac



PROJECT RUE DE TOLBIAC
1 m3 hout om 4 m2 woning te bouwen, maar met O’portune loopt dit op tot 1 m3 voor 3 m2,
dus 1390/3 = 463

Met 1 m3 hout bouwt men 4 m2 en slaat men 250 kg/m2 CO2 op
Met 1 m3 beton bouwt men 3 m2, terwijl 155 kg/m2 CO2 vrijkomt



2.6/ Specifieke bouwplaatsopvolging



3/ HET RESULTAAT







TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE?
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5 belangrijke eisen voor de houtbouw in Frankrijk:

1) Vorming van grote groepen met onderaannemers die aan de

opdracht deelnemen (Europees niveau) - syntheseplannen:

Angelsaksisch model opleggen voor de details en syntheseplannen

voor de percelen HVAC en Sanitair.

2) Knowhow van de architect:

• Kennis hebben van de noordse, Duitse en Zwitserse constructies

en het controlebureau in de bouwvergunningsfase.

• Kennis hebben van de DTU’s inzake schadelijke stoffen voor het

hout en alles precies beschrijven in het technische bestek.

• Voorzien in een administratief dossier met de brandweer.

3) De offerteaanvraag zorgvuldig opmaken: houtsoorten en Atex

opleggen in de opmeting-begroting: te becijferen door de architect

bij de kostenraming.

4) Nauwgezet de uitvoeringsplannen volgen want het hout laat geen

wijzigingen meer toe na de fabricage.

5) De Franse normen en DTU’s aanpassen aan de houtverwerking,

door integratie van een voorafgaand productieproces in de vorm van

syntheseplannen met HVAC, Sanitair en de andere bouwvakken.



TOOLS
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Websites

N Catalogus Houtbouw

https://catalogue-construction-bois.fr/neuf/parois/

N Actieprogramma voor de kwaliteit van de bouw en de energietransitie

https://www.programmepacte.fr/catalogue

https://catalogue-construction-bois.fr/neuf/parois/
https://www.programmepacte.fr/catalogue


CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?
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Marie SCHWEITZER

Architect

ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER

+ 33 1 45 57 54 44

marie.schweitzer@atelierschweitzer.com

mailto:marie.schweitzer@atelierschweitzer.com

