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Gratis

bisbeurs

voor twee
personen
(t.w.v. € 24) +
volledig dossier
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Eenmaal de woning
is afgewerkt, kun je
onmogelijk nog raden
welke originele
methode erachter
schuilgaat. Een snelle
bouwmethode die een
grote architecturale
vrijheid toelaat.
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& RENOVEREN

Belangrijkste voordelen
> Snelle montage door minstens twee personen, geen hijswerktuigen nodig;
> Grote architecturale vrijheid (het project kan quasi op maat vorm krijgen; grote

raam- en deuropeningen mogelijk zonder het gebruik van lateien...);
> Allesomvattend systeem: muren, vloeren en daken in hetzelfde materiaal;
> Geen verzakking bij verticaal geplaatste balken; de metalen afstandshouders

houden het paneel maatstabiel;
> “Droge” (snel bewoonbaar) en schone (weinig afval) werf;
> Goede thermische inertie en geluidsisolatie;
> Luchtdicht zonder bijkomende membranen dankzij de EPDM-dichtingen;
> Een niet-afgewerkte woning kan al worden bewoond (muren en vloeren zijn zo

ontworpen dat ze zichtbaar kunnen blijven), de eventuele verdere afwerking kan
later gebeuren.

Belangrijkste aandachtspunten
> De afmetingen van de constructie worden in grote mate bepaald door de modulatie

van het systeem;

BADKAMERS
om in te leven

Grote ruimtes
opdelen
ANDERS BOUWEN
3 nieuwe
houtbouwmethodes

> De vrije overspanning van vloeren tussen twee steunpunten is beperkt tot 3 m
> Alle technische voorzieningen moeten al in de ontwerpfase van de woning nauwkeurig

Ecologisch wonen:
3 verrassende projecten

worden uitgetekend, aanpassingen achteraf zijn moeilijk.

Energie

Meer informatie
www.systimber.com
➤
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Vloerverwarming bij renovatie
Verwarmen op gas: alle technieken op een rij
Bestaande vloeren isoleren: zo begin je eraan

BOUWEN / RENOVEREN
TEKST: Eric Cloes

BOUWEN / RENOVEREN
Ruwbouw

Ruwbouw

Bouwen met hout
3 maal anders
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Je woning bouwen in hout is tegenwoordig geen
uitzondering meer. Houtskeletbouw, houtstapelbouw, palen-balkensysteem en verlijmde of
verspijkerde meerlagige houtpanelen, het zijn
ondertussen stuk voor stuk beproefde technieken.
Maar daar eindigt het verhaal niet. Geregeld
ontstaan er nieuwe houtbouwprincipes, ontwikkeld
door kleine Belgische bedrijven die mikken op
differentiatie via innovatie.

HOUTSCHAKELBOUW
rie nieuwe systemen trokken onze aandacht. De
eerste twee zijn vrij eenvoudig te monteren. Ze
werden speciaal ontwikkeld
om manueel te kunnen opbouwen, zonder
dat er hijswerktuigen of gespecialiseerd
gereedschap aan te pas moet komen.
Zoals op elke werf, is het wel aangewezen
dat er tijdens de montage een vakman
aanwezig is die vertrouwd is met het
systeem, maar je kunt hem zonder problemen assisteren. Als we de fabrikanten
mogen geloven, zijn de systemen niet
veel ingewikkelder dan het in elkaar zetten
van een Ikea-meubel of het bouwen met
legoblokjes. Een optie om te overwegen
als je eraan denkt zelf je woning te
bouwen. Het derde systeem, daarentegen,
werkt met industrieel vervaardigde
prefabelementen en geeft je weinig ruimte
om zelf de handen uit de mouwen te
steken.
➤
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Korte beschrijving
“Het gaat om een massief houtbouwsysteem met slechts twee componenten.
Twee mensen volstaan om ze met behulp
van traditioneel gereedschap in elkaar
te zetten, zonder hijswerktuigen.” Zo luidt
de belofte van Systimber, een houtbouwbedrijf uit De Pinte. Het bedrijf pakt uit
met een wel heel origineel bouwsysteem
en sleepte er tijdens de vorige editie van
Hout & Habitat de “Houten Kop” mee in
de wacht als bekroning voor een innoverend houtbouwsysteem. Dat systeem
maakt gebruik van 6 m lange balken met
een doorsnede van 78 x 150 mm en een
dubbele tand-en-groefverbinding. In de
smalle zijde van de balken werden om
de 150 mm verbindingsgaten gemaakt.
In die gaten worden afstandshouders
geplaatst die de balken onderling met
elkaar verbinden. Zo ontstaan er muren,
vloeren, daken... De balken kunnen op
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de werf op maat worden gezaagd met
behulp van een noppenliniaal die ervoor
zorgt dat de bevestigingsgaten steeds
perfect in elkaars verlengde liggen. Je
kunt ook een bouwpakket op maat bestellen waarin de balken vooraf in het atelier
worden verzaagd, helemaal op maat van
jouw project.
Tijdens de montage wordt elke balk
telkens tegen de vorige geplaatst en
bevestigd met de afstandshouders. Die
afstandshouders, ontwikkeld door Systimber zelf, garanderen de stevigheid en
stabiliteit van de wanden alsook de
correcte afstand tussen de balken onderling. Op die manier kan het hout zonder
problemen uitzetten en krimpen zonder
dat de luchtdichtheid van de verbindingen
tussen de balken, die voorzien zijn van
dubbele EPDM-dichtingen, in het gedrag
komt. Is de wand hoger of langer dan
6 m, dan moeten de balken in halfsteens-

verband worden geplaatst om te vermijden dat de naden op dezelfde lijn liggen.
Ook daar komt er een voorgevormde
dichtingsvoeg.
Volgens het bedrijf kunnen vier mensen
tot 100 m² wand per dag monteren. Dat
is een kleine eengezinswoning op iets
meer dan een week tijd. Na de montage
van de wanden kunnen de buitenisolatie
en de gevelbekleding worden aangebracht, volledig op traditionele wijze. Aan
de binnenkant kunnen de wanden zonder
problemen zichtbaar blijven, aangezien
ze een afwerkingslaag in transparante
of gekleurde (keuze uit 10 kleuren) beits
krijgen. Sommige balken zijn uitgefreesd
en opnieuw bedekt met een afwerkingsplaat zodat elektrische leidingen makkelijk
kunnen worden weggewerkt en dus het
uitzicht van de wand niet verstoren.

