
Thierry Beguin & Lionel Delatte

Atelier de l’Avenir

INTEGRATIE VAN HOUT IN RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Voorbeelden van gebouwen in stadskernen



PRESENTATIE VAN DE SPREKERS

Thierry Beguin

Met een achtergrond in de rechten, zes jaar als advocaat in het bouwrecht en een specialisatie in

overheidsopdrachten, werd Thierry Beguin aangeworven door WUST (BESIX), een algemene bouwonderneming. Hij

was administratief directeur, vervolgens adjunct algemeen directeur en ten slotte algemeen directeur van 2018 tot

februari 2021. Zijn komst naar L'Atelier de l'Avenir is dus vrij recent!

Lionel Delatte

Lionel Delatte is al meer dan drie jaar innovatie-ontwerparchitect bij Les Ateliers. Hij werkt aan het onderzoek en de

ontwikkeling van de producten van Les Ateliers, en aan de toenemende integratie van Les Ateliers in een circulaire

ontwikkeling.

L'Atelier de l'Avenir is een sociale onderneming die actief is sinds 2008. Sinds zijn oprichting onderscheidt L'Atelier

de l'Avenir zich door zijn streven naar voortdurende evolutie en verbetering op het gebied van de geprefabriceerde

houtbouw. Het DNA van L'Ateliers is gebaseerd op het principe van circulariteit, met een 35-jarige geschiedenis van

het herstellen van gebruikte pallets en ze opnieuw in het circuit te brengen. Met meer dan 140 werknemers en een

voortdurend groeiende omzet zijn de Luikse ateliers een voorbeeld geworden van economisch succes gebaseerd op

een sociale economie van integratie van personen met een beperkte mobiliteit.

L'Atelier de l'Avenir is een belangrijke Belgische speler in de sector van de eco-constructie.

L'Atelier de l'Avenir is gespecialiseerd in houtskeletbouwsystemen die het mogelijk maken duurzame en

economische huizen te ontwerpen. Het produceert alle soorten houten constructies, van het klassieke houten

geraamte tot de evoluerende paal en balk.

Voor meer informatie: www.ceraa.be
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• Een aangepast arbeidsbedrijf in Luik :

– Opgericht in 1985 met 7 dove werknemers

– Op dit moment zijn we met meer dan 140 werknemers :

• 21 valide personen

• 119 personen met beperkte mobiliteit, voornamelijk dove mensen of 
slechthorenden

– 35 jaar werking zonder een dag economische werkloosheid                
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• Begeleiding, voorlichting en werkgelegenheid, in de eerste plaats 

voor mensen die doof of slechthorend zijn, met het oog op het 

verschaffen van betaald werk en een zelfstandig bestaan



Houtketel 
die 900 ton van ons 

houtafval/jaar verbrandt



De geplande productie is meer dan 
171.000 Kwu per jaar, d.w.z. meer dan 
30% van het elektriciteitsverbruik van

Ateliers du Monceau.

De installatie bestaat uit meer 
dan 1000 zonnepanelen.



L’Atelier de l’Avenir is een sociale onderneming: 

• Produceert geprefabriceerde houtskeletbouwelementen;
• Ontwikkelt aanpasbare , duurzame en economische 

huizen.

Een industriële productie van :

• Gevels (energierenovatie en nieuwbouw) ;
• Bouwsystemen voor woningbouw;
• Toekomstgerichte huisvesting.



CUESMES

Renovatie van de thermische 
schil van 119 sociale 

woningen 
493 caissons

Cuesmes

Architecten : Baneton -
Garrino



Allée des Boutons d’Or – Avenue de la Grande 
Barre – Allée des Buissons – Allée de Chardons

7033 CUESMES

Energierenovatie van 119 
socialewoningen (Programme PIVERT)
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Bouwheer:

Architectuur:

Algemene aannemer:

Lot hout:

Stabiliteit “ hout ”:

Sociale huisvesting Toit & Moi

SB Luc Delvaux



• 493 geprefabriceerde en geïsoleerde houten caissons
▪ 8 soorten caissons
▪ 3 externe formaten
▪ Openingsstand L/R

• Integratie van kozijnen in het atelier

• Plaatsen van houten bekleding en kozijnen in het atelier

• Plaatsen van balustrades in het atelier
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• Bouwwerkzaamheid in een bewoond gebied

• Te ontmantelen bekleding

• Te ontmantelen scheidingswanden

• Houten constructie ingebed in een 
betonnen structuur (enige "beperking" van 
het formaat)B
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• BH/ARCHI : keuze om het schot op 
zijn plaats te houden

• Noodzaak tot aanpassing:

• De caisson constructie in werking 
(open positie)

• Bevestigingsprincipes (alleen van 
buitenaf)

• Luchtdichtheidsprincipes (alleen van 
buitenaf)
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Eenvoudige 
meetmethode 

vs
Volledige 3Dscan?

• Rente?

• Kostprijs?

• Technische 
mogelijkheid?
- Demontage van 

bekleding
- Informatiebeheer
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21/11– 1ste uur 22/11– 17:00

- Tempo van installatie in de eerste paar dagen : 15 caissons geplaatst/2 dagen
- Bereikte tempo van installatie : 24 caissons geplaatst/dag
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Foto's van het voltooide gebouw 
na bepleistering met crepi



CAAMI

Bouwheer :
CAAMI - Caisse Auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité / Hulpfonds 
ziektekosten- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Locatie
1000 Brussel

Oppervlakken
1.965m² (gevels)

Architect :
ARCHITECTURE TRIO

Hoofd studiebureau :
MC CARRE

Algemene aannemer :
THOMAS & PIRON RENOVATION



Ontmantelingsfase tijdens de bezetting van het kantoor
Demontage van de stenen gevel rechtstreeks in hangende containers



Om aan de eisen te voldoen, werd gekozen voor een 
gevel met Duripanel B aan de buitenkant en LaDura
Premium van Siniat aan de binnenkant. 
Tussen de twee panelen werd een steenwolisolatie van 
40 cm aangebracht. 

• Verzoek om een R-waarde van 7 m²K/W te 
waarborgen 

• Houten bekleding om BW en compartimentering te 
verzekeren

• => Vulling van de hele doos -> R ≥ 11
• Duripanel B zorgt voor de verstevigingsweerstand en 

is K₂10 (gerelateerd aan brandwerendheid). 
• LaDura premium zorgde voor de mechanische sterkte 

en de vochtbestendigheid.







De voorgevel van het gebouw CAAMI-
HZIV in Brussel was toe aan een 
volledige renovatie.

Atelier de l'Avenir, Thomas et Piron 
rénovation en TRIO Architecture 
hebben een geïsoleerde gevel 
bestudeerd. 

• Aan de hand van een digitaal 
onderzoek werd een 3D-model 
opgesteld. 

• Dit 3D-model was het 
werkinstrument voor het opdelen 
van de gevel in hanteerbare en 
transporteerbare dozen.

• De opmaak van de hoekbeugels 
werd ter plaatse digitaal 
uitgevoerd. 

• Het montageteam kon een 
montageplan volgen met 
genummerde dozen, geproduceerd 
door Atelier de l'Avenir.







EKKLA
Residentiële en commerciële toren -
Brussel
Gordijngevels 
493 caissons - 9.000 m² 

BH: Re-Vive
BH-AFGEVAARDIGDE: Atelier Broos
ARCHITECTUUR: B2AI
ALGEMENE STABILITEIT: Establis
EPB: De Fonseca
AKOESTIEK: Boydens
ALGEMENE AANNEMER: BESIX

LOT HOUTGEVELS: Atelier de l’Avenir (ST Besix)
STABILITEIT- HOUT: Ney WOW (ST ADA)
DESSIN HOUT: Bois & Structure (ST ADA)
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VERDIEPINGEN: GV+19

HOOGTE: 63,88 m

GEVELOPPERVLAKTE: 8.976,41 m²

HOUTEN CAISSONS: 493 caissons

HOUT: +/- 160 m³

VERVOER: 36 vrachtwagens

TIMING: 8 maanden

PERSONEEL ADA: 5 (studies en toezicht) 
17 (fabricatie)

PERSONEEL TS: 2 (studies)
6 (montage)



Projectstudie 
• Coördinatie en uitwisseling met 

studiebureaus
• Aanpassing van details met 

projectontwerper en bedrijven



• Integratie van houten caissons op 3D beton
• Integratie van lijsten in houten caissons
• Integratie van buitenbekleding op houten caissons
• Integratie van balkons

Geen BIM
3D integratie: geometrisch



Details ARCHI vs ADA:
- Extern paneel > brandattest beschikbaar
- Dikte buitenplaat > belastingen 

gevelbekleding
- Intern paneel (niet van ADA) > brandattest 

beschikbaar
- Ingelijmde spaanplaat > de gevelcaisson 

niet verdikken



BETON tolerantie:  
+20/-20 mm (referentieregel)
HOUT tolerantie :
3 mm in alle richtingen

Steenwol moet de delta in het 
BETON opvangen, met behoud 
van ten minste 20 mm steenwol 
om brandcompartimentering te 
verzekeren



Houtbewerking + markering Houtassemblage

Voorzagen van panelen + markering Plaatsing van de panelen



Plaatsing van het regenscherm (membraan)

Plaatsing van steenwol

Aanbrengen van hijsbanden

Leggen van OSB-paneel aan de bovenkant



Steenwol erop leggen

Aanbrengen van dampremmend membraan



Opslag + plaatsing van de frames in de werkplaats (met uitzondering van de ADA-lot)



Verpakking ->  Laden  -> Verzending

493 caissons in 36 vrachtwagens 
// gelijke tred houden met de vorderingen 
van de bouwwerf



Montage van hulpstukken



Krimpvrije 
mortel 

onder de 
hulpstukken



Installatie van de caissondozen in het "onderste gedeelte".

Sluiten van de buitenste afdichtingen (waterdichtheid)

Voorbereidende
werkzaamheden



Installatie van de 
dozen in het 
"onderste en 

bovenste gedeelte".

Afhankelijk van het 
weer en vooral van 

de wind









CONTACTGEGEWENS

ADRES

Rue de l’Avenir 75,

4460 Grâce-Hollogne

E-MAIL ADRES

info@atelier-de-lavenir.be

TELEFOONNUMMER

+32 4 247 89 89

LINKEDIN FACEBOOK INSTAGRAM


