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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Stijn Van den Broecke is samen met Martijn De Coster een van de zaakvoerders van EA+

architecten en ingenieurs. Daarnaast is hij gastdocent bij KULeuven en Odisee hogeschool.

EA+ architecten en ingenieurs is actief op twee domeinen: enerzijds als architectenbureau

voor bio-ecologische en regeneratieve projecten en anderzijds als studiebureau integraal

duurzaam bouwen.

De projecten als architectenbureau gaan van private woningen over collectieve woningbouw

tot tertiaire gebouwen. Bij ieder project ligt de focus bij ontwerp en realisatie op het

toepassen van hergroeibare materialen en energie, flexibel invulbare skeletbouw, gebruik

van recuperatiematerialen, verstandig omspringen met water en het integreren van

biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

De projecten als studiebureau zijn vaak iets grootschaliger en gebeuren in samenwerking

met projectontwikkelaars of externe architectenbureau’s. Bij deze projecten bestaat de taak

van EA+ architecten en ingenieurs erin om de algemene kwaliteit en de

duurzaamheidsambities gedurende het ganse proces te bewaken. Belangrijke thema’s zijn

onder meer een duurzaam materiaalgebruik en de het toepassen van principes van circulair

bouwen.

In dit seminarie zal Stijn enkele projecten in houtbouw toelichten, en op die manier een

inzicht verschaffen in de veelzijdige toepassingsmogelijkheden en opportuniteiten maar ook

de aandachtspunten en potentiële valkuilen.

Voor meer informatie: https://eaplus.eu 2



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Visie op houtbouw

II. Kantoorgebouw Stroomop

III. Cohousing Woestgoed

IV. Appartementen Ververij
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

I. Enkele voorbeelden van toepassingen van 

houtbouw bij grotere projecten

II. Inzicht in de kwaliteiten van houtbouw voor

grotere projecten

III. Inzicht in de aandachtspunten bij houtbouw

voor grotere projecten
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I. VISIE OP HOUTBOUW

•Waarom houtbouw bij grotere projecten?

Hernieuwbaar bouwmateriaal (mits FSC/PEFC)

Lage ecologische voetafdruk (CO2-opslag in gebouwen)

Prefabriceerbaarheid

Droogbouw = sneller bouwen

Circulair bouwen (aanpasbaar / flexibele structuren)
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I. VISIE OP HOUTBOUW

•Welke uitdagingen komen erbij kijken?

Brandeisen

Akoestische eisen

Beperkt gekend bij (grote) aannemers
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II. KANTOOR STROOMOP
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II. KANTOOR STROOMOP

•Programma

Showroom voor hout- en pelletkachels

–Demonstratie kachels ook tijdens de zomer

Kantoren

Duurzaam bouwen

–Passief kantoorgebouw

–Hernieuwbare energie

–Hernieuwbare materialen
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II. KANTOOR STROOMOP

•Structuur

Thermische inertie waar nodig

–Showroom: kalkzandsteen + beton

Zichtbaar hout waar mogelijk

–Ontvangstruimte: CLT

9



II. KANTOOR STROOMOP

•Structuur

Thermische inertie waar nodig

–Showroom: kalkzandsteen + beton

Zichtbaar hout waar mogelijk

–Ontvangstruimte: CLT

10



II. KANTOOR STROOMOP

• Isolatie

Prefab houtskelet panelen

–OSB

–Houten stijlen en regels

–Houtvezel beplating
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II. KANTOOR STROOMOP

• Isolatie

 Isolatie houtskelet

–Ingeblazen houtwol
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II. KANTOOR STROOMOP

•Gevelbekleding

Thermisch verduurzaamd vurenhout

–Dunne CLT platen

–Onderhoudsvrij door thermische verduurzaming
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II. KANTOOR STROOMOP

•Binnenafwerking

Houten vloeren (toplaag in massief eik (4mm) en twee 

onderlagen in Zweedse grenen of vurenhout)

–Centrale ontvangstruimte

–Kantoren en vergaderruimtes
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II. KANTOOR STROOMOP

•Binnenafwerking

Meubilair (drielagig massief vuren)

–Kasten in dunne CLT-platen

–Binnenschrijnwerk in dunne CLT-platen
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II. KANTOOR STROOMOP

•Binnenafwerking

Technieken (rubberwood)

–Lavabo’s

–Kabelgoten

–…
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III. COHOUSING WOESTGOED
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Programma

8 wooneenheden + paviljoen

Bewoners nog niet gekend

–Mogelijkheid tot personalisering van de woning, ook in latere fase

Nabije toekomst uitbreidbaar naar 14 wooneenheden

–Indeling paviljoen sterk afhankelijk van aantal wooneenheden

–Indeling paviljoen ook afhankelijk van op termijn wisselende

bewonersgroep (jonge gezinnen/ouderen/…)
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Circulair bouwen

Layers of change (Stewart Brand)

Maximale flexibiliteit,

ook op lange termijn
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Structuur

Vrij invulbaar grondplan

–Kolommenstructuur

Akoestiek en brand

–Beton vloerplaten
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

–OSB

–Houten stijlen en regels

–Houtvezel beplating
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

Aandacht voor akoestiek

–Ontkoppelde bevestiging van houten gevelpanelen aan betonskelet
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

Aandacht voor brandveiligheid

–Brandoverslag via de gevels beperken (volgens ETEX)
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

Aandacht voor brandveiligheid

–Plaatselijk (bij dragende wanden) onbrandbare beplating

binnen en buiten (ETEX)

25



III. COHOUSING WOESTGOED

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

Aandacht voor brandveiligheid

–Plaatselijk (bij dragende wanden) onbrandbare beplating

binnen en buiten (ETEX)

26



III. COHOUSING WOESTGOED

• Isolatie

 Isolatie houtskelet

–Ingeblazen cellulose
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Binnenwanden

Bio-ecologisch

–Sandwichpaneel met kern van vlasscheven

–Houten verbindingselementen

Modulair en demonteerbaar

–Panelen met vaste afmetingen

–Losmaakbare verbindingen

28



III. COHOUSING WOESTGOED

•Binnenwanden

Bio-ecologisch

–Sandwichpaneel met kern van vlasscheven

–Houten verbindingselementen

Modulair en demonteerbaar

–Panelen met vaste afmetingen

–Losmaakbare verbindingen
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Binnenwanden

Aandacht voor brandcompartimentering

–EI120 tussen naastgelegen wooneenheden

Aandacht voor akoestiek

–59 dB (= verhoogd akoestisch comfort)

–Voorwaarde = betonplaat 400kg/m² !
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Binnenwanden

 Integratie van technieken

–Volgens plan…
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III. COHOUSING WOESTGOED

•Binnenwanden

 Integratie van technieken

–De praktijk…
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III. COHOUSING WOESTGOED
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–De praktijk…
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IV. APPARTEMENTEN VERVERIJ
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IV. APPARTEMENTEN VERVERIJ

•Programma

13 appartementen + 1 kantoorruimte

Hoge ambities op vlak van duurzaamheid

–Circulair bouwen

–Bio-ecologisch materiaalgebruik

–Collectieve hernieuwbare energievoorzieningen
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IV. APPARTEMENTEN VERVERIJ

•Structuur

CLT-houtbouw

–Minimum aan dragende wanden binnenin de appartementen

–Maximaal zichtbaar laten van de CLT-structuur
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IV. APPARTEMENTEN VERVERIJ

•Structuur

CLT-houtbouw

Aandacht voor akoestiek en brand

–CLT-plafonds zichtbaar

–CLT-wanden bekleed ifv brandweerstand
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IV. APPARTEMENTEN VERVERIJ

•Gevels

Prefab houtskelet panelen

–OSB

–Houten stijlen en regels

–Houtvezel beplating

 Isolatie

–Ingeblazen cellulose
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

I. Houtbouw in grotere projecten moet van meet

af aan in het ontwerp voorzien zijn

II. Ondanks regelgeving (brand etc.) zijn de 

toepassingsmogelijkheden van hout talrijk

III. Coördinatie tussen partijen is belangrijk
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CONTACT

Stijn VAN DEN BROECKE

Zaakvoerder EA+ architecten en ingenieurs

Contact informatie :

E-mail : stijn@eaplus.eu

mailto:stijn@eaplus.eu

