wordt herontdekt. Door meer hout te gebruiken voor toepassing

in de bouw ontstaat er in onze steden en dorpen een bos en daar-

door een belangrijke opslag van koolstof, die de omgeving ontlast

CEI-Bois in samenwerking met
de gemeente Elsene

|

08.05. – 21.05.2014

Primaire niet-hernieuwbare energie

en voor een beter klimaat zorgt.

22.09. – 26.09.2014
BRUSSEL

25.04 – 05 05 2014
BRATISLAWA

|

21.03. – 31.03.2014
MILAAN

| LJUBLJANA

|

De Woodbox en Wooddays in Brussel worden gerealiseerd met de steun van de Belgische Federatie
van de Houtinvoerhandel, Fedustria, Hout Info Bois, en NUHOS (Nationale Unie Houtsector)

Een initiatief van proHolz Oostenrijk in samenwerking met het Departement Houtbouw van de
Technische Universiteit van Munchen; met de steun van de Europese confederatie van de houtindustrie
(CEI-Bois), de Europese federatie van de zagerijen (EOS) en de Europese federatie van de fabrikanten
van het houten plaatmateriaal (EPF).

Gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. Dit product is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

KLAGENFURT
29.08. – 07.09.2014

De invloed van informatica

moderne toepassing in het stedelijk milieu mogelijk maakt, is de weg technologisch geplaveid.

dat sedert lange tijd uit de stad werd verbannen, maar waarvan de flexibiliteit een

De moderne houtbouw biedt daarentegen een volledig ander beeld. Voor de terugkeer van een bouwmateriaal,

historische gebouwen en het cliché van een verouderd, maar toch sympathiek materiaal.

Het beeld van houtbouw wordt in onze cultuur bepaald door de traditionele architectuur van een houten chalet,

Een vertrouwd materiaal – Nieuw uitzicht

ertoe dat hout op de eerste plaats komt voor ruimtelijke toepassingen.

De buitengewone span- en draagkracht, het lage gewicht en de nieuwe productietechnologieën leiden

Waar liggen de grenzen, welke spanwijdten kan men overbruggen, tot op welke hoogte kan men bouwen?

overheden en voorschrijvers een verhoogd gebruik van het bouwmateriaal voor deze toepassingen.

Desondanks verhinderen vooroordelen en gebrek aan informatie bij bouwheren,

Hout kan zonder problemen voor grotere afmetingen worden gebruikt.

Potentieel en beperkingen

Hout kan als geen andere bouwmateriaal aan deze eisen voldoen.

een laag gewicht van de bouwelementen en een drogere, propere manier van bouwen nodig.

omgeving snel en zonder veel hinder uit te kunnen voeren, zijn een hoge graad van prefabricatie,

energie en esthetiek is een essentiële uitdaging voor de toekomst. Om deze verbouwingen in een bewoonde

Het huidig bouwbestand aanpassen aan de nieuwe eisen rond ecologie, functionaliteit,

Bouwen binnen een bestaand kader

maken ook bouwelementen met ongewone vormen op een economische manier te produceren.

complexe vormen ontwikkelen. In de productiehallen staan digitaal aangestuurde machines die het mogelijk

Door middel van moderne computerprogramma’s kan men vandaag volledig nieuwe,

		  Houtarchitectuur bevrijdt zich meer en meer uit het keurslijf van rechte planken en rechte hoeken.

		

gecontroleerde processen in de productiehal, onafhankelijk van de weersomstandigheden, zijn doorslaggevende competitieve voordelen.

van hout als bouwmateriaal. Een snelle en propere montage evenals een hoge uitvoeringskwaliteit ten gevolge van

De "ambachtelijke prefabricatie", een traditioneel procedé bij de houtbouw, blijft ook een belangrijke basis voor de toekomst

Het nieuwe bouwprocedé

Milieuvergelijking – Voor een vergelijkende levenscyclusanalyse werden drie
gebouwen gekozen waarbij voor de primaire draagconstructie hout werd gebruikt.
In analogie daarmee werd telkens een "standaarduitvoering" berekend met
traditionele bouwproducten. Het gebouw wordt geëvalueerd over een periode van
50 jaar waarbij productie, onderhoud/herstelling en afbraak in rekening worden
gebracht. Voor het energieverbruik wordt met dezelfde gegevens gewerkt.
Verbruik van primaire energie in KWh per m2 netto vloeroppervlakte en per jaar.
Opwarmingspotentieel: het door de mensen veroorzaakte aandeel aan de
opwarming van de aarde in kg CO2-equivalent per m2 netto vloeroppervlakte
en per jaar.
Opwarmingspotentieel
= 60 % ontlasting van het klimaat

Primaire hernieuwbare energie
Aandeel verwarmingswaarde

5 kg

een grondstofbesparende architectuur; een vertrouwd product

Passiefwoonhuis Samer Mösl, Salzburg

bouwmaterialen levert daarmee een doorslaggevende bijdrage tot

Opwarmingspotentieel
= 60 % ontlasting van het klimaat

structies en architecturale ontwerpen mogelijk. Een van de oudste

Gemeentecentrum Ludesch

berekenings- en productiemethoden maken totaal nieuwe con

Verbruik aan primaire energie

gezorgd. Ontwikkelingen van materialen en computergestuurde

Opwarmingspotentieel
= 50 % ontlasting van het klimaat

ringen inzake brandveiligheid en akoestiek van houten gebouwen

Belastingkantoor Garmisch-Partenkirchen

tot andere inzichten geleid. Onderzoek heeft voor grote verbete-

Verbruik aan primaire energie

principes dienen te worden gevolgd, heeft ook in de bouwsector

5 kWh

zijn dat grondstoffen moeten worden gespaard en ecologische

Houtbouw

plaats hout als bouwmateriaal zou innemen. Het globale bewust-

Standaardbouwmethode

Enkele jaren geleden had niemand kunnen verwachten welke

W W W. W O O DDAYS. EU

HOUT IS BESCHIKBAAR.
MINDER DAN TWEE DERDE VAN DE EUROPESE HOUTAANGROEI WORDT GEBRUIKT.

IN DE EU GROEIT JAARLIJKS 776 MILJOEN M 3 HOUT AAN.
ONGEVEER 490 MILJOEN M 3 DAARVAN WORDT GEOOGST.

1 M 3 H OU T SLA AT 1 TON CO 2 OP

CO2-uitstoot: in eerste instantie uit fossiele bronnen:

Deze container bevat 22 m3 hout.

Een jaar autorijden (11.400 km) = 1,5 ton CO2

De vastgehouden hoeveelheid CO2 komt overeen

Vlucht München – New York – München = 1,5 ton CO2

met de CO2-uitstoot van een moderne personenwagen

Elektriciteitsverbruik van een gezin met 3 personen (4.100 kWh/jaar) = 2,5 ton CO2

die 180.000 km rijdt.

Mazoutverwarming (2000 liter/jaar) = 5,6 ton CO2

286 MILJOEN M 3 BLIJFT IN HET BOS EN VERGROOT ZO DE BOSOPPERVLAKTE.
HOUTVOORRAAD in miljoen m3
H E T E U RO P E E S B O S

I N E U RO P A W E R K E N 3, 5 M I L J O E N M E N S E N I N D E B O S E N H O U T S E C T O R . D AT Z I J N E R B I J N A Z OV E E L A L S
I N D E AU T O - I N D U S T R I E .

Duitsland 3,466
Zweden 2,651

50 %

Frankrijk 2,453

N A A L D BOS

Polen 2,092
Finland 2,024
Italië 1,285

27 %

Elke geoogste stam biedt plaats aan nieuwe bomen
en vergroot de CO2-opslag

Oostenrijk 1,106

LOOF B OS

23 %
GE M E N GD BOS

Tsjechië

738

Slowakije

478

Slovenië

390

Kroatië

334

Hongarije

259

België

164

B OU W E N M E T H OU T
I S ZORG E N VOOR ACT I E VE K LI M A AT BE SCH E R M I N G

EU 28: Aandeel van de bosoppervlakte in vergelijking

CO 2 -B A LA N S:
1 ST A N DA A R D BU I T E N M U U R VA N 1 M 3 :

H OU T I S E E N CI RCU LA I R PRODU CT

In Europa kennen we reeds sedert meer dan 250 jaar duurzaam bosbeheer.

Massief hout

- 88 kg CO2

niet-hernieuwbare grondstoffen zijn bouwproducten

Het is de opdracht van de bos- en houtsector om het bos te beschermen

Houtskelet

- 45 kg CO2

uit hout gedurende hun ganse levensduur circulaire

en als bron van de belangrijkste hernieuwbare grondstof te gebruiken –

Baksteen

+ 57 kg CO2

producten die grondstofbesparend werken.

vandaag en morgen.

Beton

+ 82 kg CO2

met de grootte van het land

VR IJWE L A L L E E UROPE S E
B OS S E N ZI J N
C ULT UUR BO S S E N.

In tegenstelling tot andere bouwmaterialen uit

