AARDBEVINGSBESTENDIG
BOUWEN MET:

Sectie VHSB

HOUTSKELETBOUW:

Duurzame én
slimme oplossing
Veilig, solide en toch licht. Houtskeletbouw
is dé oplossing als het gaat om aardbevings
bestendig bouwen. In het Groningse stads
deel Meerstad is aardbevingsbestendig
bouwen verplicht en blijkt toepassing
van houtskeletbouw al succesvol. De ruim
vijfhonderd houtskeletbouwwoningen die
in het verleden in het aardbevingsgebied
zijn gebouwd hebben de bodemschokken
prima doorstaan. Zonder specifieke
constructieve aanpassingen. En belangrijker
nog, de veiligheid van de bewoners was
geen seconde in gevaar.

Houtskeletbouw blijkt de veiligste en meest schokbestendige bouwconstructie als het gaat om aardbevingen. Maar naast solide is een
woning met een houtskelet onderhoudsarm, energiezuinig en flexibel in
te delen. Voor zowel gemeenten, aannemers, ontwikkelaars, woningcorporaties als bewoners is het daarom aantrekkelijk om te kiezen voor
houtskeletbouwwoningen.

Een lichte en stabiele constructie
Dat de houtskeletbouwwoningen in stadsdeel Meerstad een succes zijn
is duidelijk. Dat komt met name omdat bij houtskeletbouw licht wordt
gebouwd. Het volledige casco bestaat uit hout, isolatie en plaatmaterialen. Omdat deze basis licht is, zijn de krachten op de constructie bij een
aardbeving kleiner dan bij een gebouw met een grote massa. Daarnaast
wordt de stevigheid gewaarborgd door stabiliserende beplatingen in de
dichte binnenwanden te plaatsen, te vernagelen en te verbinden met de
vloer of fundering. Die vernageling en verbinding wordt zo uitgevoerd
dat de constructie het vermogen heeft om mee te buigen bij een aardbeving. Daardoor vangt de constructie de aardschokken als het ware in
de constructie op, zonder dat de constructie bezwijkt. Een extra optie
is nog om ook de buitengevels te versterken met een beplating, mocht
dat nodig zijn.

Solide huizen die opgaan in de omgeving
Wil je aardbevingsbestendig bouwen dan is houtskeletbouw eigenlijk dé
oplossing. De constructie is het meest schokbestendig en dat is wel zo
veilig voor de bewoners. Ook is houtskeletbouw goed te combineren
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De investering meer dan waard
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat houtskelet uitermate
geschikt is om aardbevingsbestendig te bouwen. Diverse kennisinstituten adviseren daarom houtskeletbouw toe te passen bij nieuw te
bouwen woningen in het aardbevingsgebied. Vanuit de nieuwbouwregeling van de NAM worden tevens alle meerkosten om een woning
aardbevingsbestendig te bouwen vergoed. De opdrachtgever krijgt
dus zonder extra investering een aardbevingsbestendige woning.
Bovendien is een houtskeletbouwwoning onderhoudsarm. De mate van

Pilot NBvT
succesvol
De NAM daagde in 2015 partijen uit innovatieve manieren te vinden om verantwoord te bouwen in het aardbevingsgebied. De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) ging de uitdaging aan. Samen met
leden VDM Woningen en de Groot Vroomshoop, ingenieurs- en adviesbureau
Toeck en kenniscentra SHR, SKH en TU Eindhoven werd een creatieve oplossing bedacht. Het team ontwierp woningen voor alle marktsegmenten. Van
rijwoningen tot vrijstaande woningen. Voor zowel de huur- als de koopsector.
De basis was telkens dezelfde; een driedimensionaal geproduceerd trappenhuis als kern, die zorgdraagt voor de stabiliteit van de woning. De titel van de
presentatie was dan ook ‘Stabiliteit: de kern van de zaak’.

Volop keuzevrijheid
Met het oplossen van de stabiliteit in de kern levert aardbevingsbestendig
bouwen geen beperkingen, maar slechts voordelen op. Omdat de kern ook
meteen de dragende constructie is, kunnen de overige ruimten naar eigen
wens worden ingedeeld. Ook een toekomstige verbouwing of uitbreiding van
de woning is daardoor eenvoudiger. Door de gekozen overspanningsrichting
zijn voor een verbreding van de woning geen ingrijpende constructieve ingrepen nodig. Bovendien is er veel vrijheid in het ontwerpen van de gevels en
kunnen ramen op iedere gewenste plek worden geplaatst.

Wetenschappelijke onderzoeken
Vanwege de innovatieve oplossing verstrekte de NAM een subsidie van ruim
veertigduizend euro voor verder onderzoek. Uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat houtskeletbouw daadwerkelijk de oplossing is voor bouwen
in aardbevingsgebieden. Onderzoeksinstituut Stichting Houtresearch (SHR)
in Wageningen en TU Eindhoven onderzochten de stabiliteit van houtskeletbouwwanden met diverse materiaalsamenstellingen. De bevindingen uit deze
proeven en studies zijn meegenomen om te berekenen hoe de stabiliteit van
woningen in aardbevingsgebieden kunnen worden gewaarborgd. Ook is heel
duidelijk geworden wat de beste samenstelling is voor de stabiliteitswand en
wat de beste vernageling en verankering is. Met een SKH-publicatie en detailleringen met een KOMO-attest met productcertificaat wordt de pilot verder
succesvol afgerond. Houtskeletbouwwoningen kunnen eenvoudig voldoen
aan de normering NPR 9998, de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen
die eind 2015 is opgesteld en nog steeds in ontwikkeling is.
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