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• Voor ontwerpers (architecten en ingenieurs stab, bouwfysica en technieken) 

bouwheren en bouwers.  

• Het doel van deze studie is om CLT-bouw te kaderen binnen de 

Vlaamse/Belgische context op het vlak van de hier geldende normen en 

regelgeving. Beschikbare informatie op het vlak van stabiliteit, brandveiligheid, 

bouwfysica, akoestiek en milieu wordt getoetst aan de Vlaamse wetgeving 

voor zover reeds beschikbaar en er wordt een oplossing aangedragen voor 

bestaande lacunes in deze wetgeving. 

• Deze studie blijft echter een momentopname, knowhow is sterk in evolutie 
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• CLT wordt meer en meer toegepast in België en niet alleen in particuliere 

woningbouw, ook voor scholen en groepswoningbouw. Ook van hoogbouw 

zien we meer en meer voorbeelden in CLT of in gemengde structuren, 



Auditorium Campus Vesalius HOGENT 

Architect Marc Koehler en Robby Delobelle 



School in Neder-over-Hembeek 

Architect : V+ architecture 



Hoogbouw in Londen, 300 m / 80 verdiepingen 

Architect : PLP architecture + Cambridge University 



HAUT in Amsterdam, 73 m / 21 verdiepingen 

Architect : Team V architecture 



TRÄTOPPEN in Stockholm, 133 m / 40 verdiepingen 

gevel volledig in CLT 
Architect : Anders Berensson Architects 



Brock Commons; studentenhuisvesting in Vancouver, 53 m / 18 verdiepingen 

 
Architect : Acton Ostry Architects 



TREET in Bergen, 53 m / 14 verdiepingen 

 
Architect : Artec 



QUERCUS in Sint Truiden, 27 m / 8 verdiepingen 

Europa’s hoogste massief houten woongebouw 
Architect : Axcis 
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VEEL RAAKVLAKKEN MET ANDERE WERKPAKETTEN 

1. Algemene eigenschappen van CLT 

2. Ontwerpen met CLT 

3. Stabiliteit, berekenen van CLT structuren in de praktijk 

4. Brandveiligheid 

5. Bouwfysica; hygrothermie, luchtdichtheid, zomercomfort … 

6. Akoestiek 

7. Milieu; duurzaamheid (lca) en interne luchtkwaliteit 

8. Details 
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1. Algemene eigenschappen van CLT 

• Vastgelegd in EN 16351:2015 

 geldig sinds 30 november 2015 
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Vaak genoemde voordelen van CLT 

• Prefab systeem 

 korte bouwtijd 

 droog systeem = geen bijkomend vocht in bouw = sneller opleveren 

 maatvast geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden 

 geen restafval 
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1. Algemene eigenschappen van CLT 

Vaak genoemde voordelen van CLT 

• Ontwerpvrijheid 

 geen vast stramien, alle afmetingen zijn mogelijk binnen de maximale 

 productieafmetingen 

 verbindingen met andere materialen is relatief eenvoudig 
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1. Algemene eigenschappen van CLT 

Vaak genoemde voordelen van CLT 

• Ecologisch 

 panelen worden geproduceerd uit duurzaam geproduceerd hout   

 goede isolatiewaarde 

 koudebruggen eenvoudig te vermijden 

 materiaal kan materieel of thermisch gerecycleerd worden 
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1. Algemene eigenschappen van CLT 

Vaak genoemde voordelen van CLT 

• Leefklimaat 

 massieve structuur zorgt voor goed zomercomfort  

 structuur is dampdicht zonder bijkomende lagen 

 goede vochtregulerende werking 
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1. Algemene eigenschappen van CLT 

Vaak genoemde voordelen van CLT 

• + 

 de opbouw uit grote panelen beperkt de luchtstroom doorheen de schil wat 

 grote voordelen heeft op akoestische, thermische, hygroscopische en 

 brandprestaties, 
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Vaak gestelde vragen over CLT 

• Wat met brandstabiliteit van houten structuur? 

• Wat zijn de akoestische prestaties van een relatief lichte structuur 

  



CROSS LAMINATED TIMBER 

3. Stabiliteit, berekenen van CLT structuren in de praktijk 

STAND VAN ZAKEN 

• De eurocode nr.5 : gemeenschappelijke uniforme regels voor houtconstructies 

bevat nog geen specifieke richtlijnen voor CLT. Momenteel in herziening (tegen 

2020) 

• CLT-designer : software ontwikkeld door TU Graz. Laat in feite geen 

gedetailleerde berekeningen toe, maar wordt in de praktijk vaak als enige bron 

gebruikt. 
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Deelonderzoek door BAST Architects | Engineers 

 

DOEL 

• De ingenieur praktisch wegwijs maken in de mogelijke rekenmethodiek voor 

het berekenen van CLT-constructies 

• Inventaris van moeilijkheden bij het berekenen van CLT-constructies en duiding 

van tekorten in huidige norm 

• Praktische voorstellen voor berekenen van aantal specifieke belasting gevallen; 

Ligger op 2 steunpunten, muur, wandligger en tot slot een voorstel voor 

berekeningsmethodiek gebaseerd op de eindige elementenmethode 
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3. Stabiliteit, berekenen van CLT structuren in de praktijk 

Overleg nieuwe Eurocode 

 

TRILLINGEN ZOUDEN IN VEEL GEVALLEN MAATGEVEND ZIJN VOOR DE 

BEREKENING VAN CLT-STRUCTUREN 

• Indien we hier tijdig input over ontvangen, ook hier praktische richtlijnen voor 

meegeven 
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4. Brandveiligheid 

CLT structuur is enerzijds eenvoudig te beschermen door bijkomende laag 

(bijvoorbeeld gipskarton) 

 

Veel gebruikte methode is het overdimensioneren  

van naakte CLT-structuur volgens Eurocode nr. 5 

 

 

 

 

Nog geen specifieke richtlijnen voor CLT in de Eurocode 
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4. Brandveiligheid 

Effect van carbonisatie is echter afhankelijk van het gedrag van de verlijmde lagen 

van de CLT structuur (onderzoek DeFrangi et al) 

 

Afhankelijk van de gebruikte lijmsoort :  

 PU lijm delamineert 

 MUF lijm gedraagt zich als massief hout 
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4. Brandveiligheid 

Onderzoek Roy Crielaard TU Delft 

SELF EXTINGUISHMENT OF CROSS LAMINATED TIMBER 

Bij voldoende dikte van de buitenste laag (40 mm) bestaat de mogelijkheid om te 

rekenen op het zelfdovend effect van CLT panelen 
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4. Brandveiligheid 

PROMAT 

Ontwikkeling lopende voor doorvoeren van technieken doorheen CLT structuur, 
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5. Bouwfysica 

Deelonderzoek door BAUPHI + KU Leuven 

• literatuurstudie 

• Materiaalkarakterisatie; hygroscopische curve en dampdoorlatendheid 

• Luchtdichtheid van verbindingen onder veranderende vochtcondities 

• 2D HAM simulaties van typedetails (wand- en dakopbouwen) nog lopende 

 

Zomercomfort 

• Uitbreiding bestaande studie HSB woning naar CLT-opbouw 
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Thermisch: warmtegeleidingscoëfficiënt en soortelijke warmte 

 

• Gezien de kleine dikte van de lijmlagen (grootteorde 0.1mm) is de impact ervan 

op de thermische prestatie van CLT verwaarloosbaar.  

• Algemeen wordt voor CLT panelen een λ = 0.13waarde van 0.13 W/mK 

gehanteerd 
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Hygroscopische curve 

 

• Net zoals bij de thermische eigenschappen kan de invloed van de lijmlaag 

verwaarloosd worden en kan de hygroscopische curve van CLT gelijk genomen 

worden aan deze van hout.  

• Hout is  een hygroscopisch materiaal, wat wil zeggen dat bij een stijgende 

omgeving relatieve vochtigheid er meer vocht in het materiaal gebufferd kan 

worden. 

• CLT heeft inderdaad een goede vochtregulerende werking 
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5. Bouwfysica 

Dampdiffusieweerstand 

 

• Hier zijn de lijmlagen wel van invloed, maar slechts in beperkte mate 

• Afhankelijk van de gebruikte lijmsoorten 

• CLT panelen vallen onder klasse E2 in droge condities (relatief 

dampremmend) en onder klasse E1 in vochtige toestand (licht 

dampremmend). Afhankelijk van de gebruikte isolatie kunnen CLT panelen dus 

veelal dienst doen als dampremmende laag aan de binnenzijde.  

  



CROSS LAMINATED TIMBER 

5. Bouwfysica 

Waterabsorptiecoëfficient 

 

• Gelijkwaardige resultaten als voor puur hout  
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Luchtdichtheid 

 

• CLT panelen veelal gebruikt als lucht- en dampscherm 

• Krimpscheuren door droging zouden echter tot luchtlekken leiden 

• Andere studies minimaliseren dit effect; Niet tegenstaande deze studies lijkt het 

aangewezen niet op de luchtdichtheid van CLT panelen te rekenen en voor 

de zekerheid een extra continu luchtscherm te voorzien. Of te werken met een 

damp open opbouw van de buitenschil. 

 

• Aan U Hasselt start een onderzoek met luchtdichtheidsmetingen in verschillende 

seizoenen om dit effect te bestuderen 
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Zomercomfort 

 

• Gezien het relatieve lage soortelijk gewicht van de houtstructuur kan er niet 

gerekend worden op het warmtebufferend vermogen van de CLT panelen. 

• Bij het ontwerp dienen dus gelijkaardige maatregelen genomen te worden tegen 

oververhitting als bij andere lichte bouwmethodes. 
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6. Akoestiek 

Beperkte akoestische kwaliteiten van lichte houtstructuur zijn op te vangen door 

ontdubbeling van structuur en door toepassing van voorzetwanden, verlaagde 

plafonds en zwevende vloeren (doos-in-doos constructie). 

 

 

 

 

 

 

 

• Nadeel: CLT niet (volledig) toepasbaar als zichtbare structuur 
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6. Akoestiek 

Onderzoek bij WTCB naar resultaten van CLT-vloeren met toevoeging van zware, 

niet-gebonden dekvloer. 

 

• Onderzoek loopt nog. 

 

 

 

 

 

• Voordeel: CLT toepasbaar als zichtbare structuur 
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7. Milieu 

Life cycle analysis 

 

Vluchtige stoffen 
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Life cycle analysis  
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7. Milieu 

Life cycle analysis 

WOOD.BE + ULB : Life Cycle Assesment of Wood Buidings (november 2015) 

vergelijking 5 woningen waarvan 2 in CLT 

• Door de hoge mate van isolatie daalt de impact van de gebruiksfase op de LCA 

• Hierdoor stijgt de impact van de productiefase op de LCA 

• Keuze van materialen wordt hierdoor nog belangrijker 

• De CLT woningen in deze studie tonen een positieve CO² balans 

• Transport van de CLT panelen maakt een belangrijk deel uit van de milieu-impact 
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7. Milieu 

Life cycle analysis 

Studie KU Leuven : analyse van project Quercus te Sint Truiden 

• LCA op gebouw niveau scoort relatief slecht 

• Dit wordt in grote mate bepaald door intensief landgebruik 

• CO² opslag tijdens productiefase van hout is hierbij niet in rekening gebracht 
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Vluchtige stoffen : studie 6 woningen WTCB + VITO 

• In situ binnenlucht en emissiemetingen in 6 woningen na oplevering en +/- 6 

maand later (uitgevoerd door het WTCB) 

Geen noemenswaardig verschil tussen CLT en HSB, gebruikte lijmsoort niet 

gekend 

• Emissiemetingen in testkamers (genormaliseerde methode) van de materialen en 

van opbouwen uit de materialen gebruikt in die woningen (uitgevoerd door VITO) 

• Modellering van de binnenluchtconcentraties in de testwoningen op basis van 

emissiemetingen en omgevingsfactoren (luchtdichtheid in de woningen, 

ventilatie, binnnenvolume, ..) (wordt momenteel uitgevoerd door VITO) 
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wordt vervolgd 

Uitwerken detailcatalogus met type oplossingen voor diverse CLT-verbindingen 

 

Triathlon Houtbouw 

• Drietal studienamiddagen over innovatieve duurzame houttoepassingen 

• Vrijdag 14 oktober : gevelafwerking 

• Vrijdag 28 oktober : houtbeton vloeren 

• Vrijdag 18 november : CLT Bouw 
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