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ct Architect Sander Giesen uit Doetinchem
paste in drie projecten massief houten
Lenotec panelen toe, als vloeren en wanden
en zelfs in dragende constructies. De uit
Duitsland afkomstige bouwwijze vormt een
alternatief voor houtskeletbouw. 
Tekst: Carla Debets, Foto’s: Eddy Buiting; Carla Debets 

Massief houten Lenotec
vloeren en wanden
Van verticaal en horizontaal tot 
schuine vlakken

Aansluiting gevel  +verdiepingsvloer +dak 1:10

Stijl- en regelwerk

Houten leien
(gevelafwerking)

Houtdraadbouten ø7

Lenotec 125
Lenotec 105

Oplegregel 46x96
verlijmd aan de wand

Samengestelde
hoek uit strip 60x5

Houtdraadbouten ø7x230

L50x50x5

Zandcementdekvloer
Drukvaste isolatie

Waterkerende folie

Lenotec vloerelementen

L80x80x8 +
ankers M12 hoh 300

95o

Peil=0

70

Kanaalplaatvloer

16
9

50
30

89 105

89 105

3000+

Lenotec 105

1. Interieur trappenhuis met schuine houten wanden van 

twee verdiepingen hoog en een hellend houten dak.

2. De houten verdiepingsvloer ligt op de gevel via een 

hoekstaal dat verdwijnt achter de gevelafwerking.
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De massief houten panelen die de Duitse fabrikant Merk Holzbau
onder de naam Lenotec (voorheen Dickholz) levert, bestaan uit
vurenhouten planken die met de platte kanten kruislings verlijmd
zijn. Aan het oppervlak blijven de 138 mm brede planken zichtbaar en
niet alleen de zijkanten zoals bij Brettschichtholz. De kruisgewijze
manier van lijmen zorgt voor een homogeen materiaal met een 
grote constructieve stijfheid die vergelijkbaar is met prefab beton
panelen, aldus de leverancier.
Omdat de panelen massief zijn, is het bovendien eenvoudig om
wandopeningen door de hoek te maken, zonder hoekondersteuning
met kolommen. Gevelopeningen van niet al te grote afmetingen 
vragen in de massieve panelen geen extra voorzieningen.
De vurenhouten planken zijn voorzien van langsgroeven om bij even-
tueel binnendringend vocht enige expansie mogelijk te maken. 

Met vocht hoeft echter bij deze bouwwijze nauwelijks rekening te
worden gehouden. De houtvochtigheid bij levering is 10 ± 2 procent.
Berekend is dat een plaat van 10 m lang slechts 1 mm uitzet bij 
1 procent vochttoename.
De maximale afmetingen van de prefab houten panelen bedragen
circa 4,80 bij 14,80 m. De onderlinge (langs)verbinding van de hou-
ten panelen gebeurt met behulp van een overlappende plank die is
ingelaten aan de (meestal) niet zichtbare zijde. De dikte van de
panelen varieert van 51 mm (3 planklagen van 17 mm) tot bijna 
300 mm (11 lagen van 27 mm dikke planken). Veelgebruikte diktes
zijn 85 mm (5 lagen van 17 mm) en 105 mm (2 lagen van 27 mm aan
de buitenzijde met daartussen 3 lagen van 17 mm).
Panelen van massief hout zijn veel lichter dan van beton: het mas-
sieve hout weegt 530 kg/m3, beton circa 2400 kg/m3.

Aansluiting gevel  dak

Dakopbouw:
-Vegetatiedak
-EPDM
-(min.) 60mm isolatie
-Dampremmende folie
-Lenotec 85mm

Regel

Daklijst met water-
doorlatende bovenflens

Zinken goot
op beugels

2820+ ok dakvloer

Houtdraadbouten
ø8x140 hoh 300mm

Gevelopbouw:
-Lenotec 105mm
-Dampremmende folie
-100mm vlasisolatie
-Regels 50x120mm

horizontaal hoh 750mm
-Golfplaten
-Gaas met klimop

48 120 105
273

1:10

Uitbreiding woonhuis
Als belangrijke reden om de massief houten panelen voor een
uitbreiding van een woning toe te passen, noemt architect
Sander Giesen het ontbreken van een binnenafwerking. 
De uitbreiding heeft een relatief eenvoudige rechthoekige 
plattegrond, met versprongen hoogtes in het dakvalk.
Alle gevels en daken zijn met Lenotec panelen gemaakt: de
wanden zijn 105 mm dik, de daken 85 mm. De wanden zijn aan
de buitenzijde deels afgewerkt met kunststof golfplaten en
gaas met klimop, én deels met gepotdekselde houten delen.
Het dak is uitgevoerd als groendak. De aansluiting gevel-dak is
eenvoudig: het houten dak draagt op de houten gevels waarbij
houtdraadbouten – berekend door de constructeur – voor de
verbinding zorgen.
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De kruislings verlijmde planken zorgen voor een grotere sterkte en
stijfheid in de in hout altijd aanwezige ‘slappere’ richting, loodrecht
op de vezelrichting van de deklaag. Pas bij een verhouding lengte :
dikte groter dan 30 gaat bij toepassing als vloerelement de doorbui-
ging een belangrijke rol spelen ten opzichte van de sterktebereke-
ningen. Bij toepassing als wand- en gevelelement speelt uiteraard
de kniklengte een rol. Voordeel bij de toepassing als vloerelement is
dat de panelen meteen geschikt zijn als dragend element.
Tijdelijke ondersteuning zoals bij breedplaatvloeren is niet nodig.
Voor de constructieve verbindingen zoals deuvels, spijkers en hout-
schroeven moet de constructeur berekeningen maken. Voor vloer-
wandverbindingen wordt gebruik gemaakt van stalen hoekprofielen.
Bij onderlinge wandverbindingen die in het zicht blijven, zorgt een
extra houten lat voor een afwerking van de kopse kant van de panelen.

Kozijn in schuine gevel

900+ ok kozijn

GB-anker

Afschuimen
Afkitten

1:10

1600+ bk kozijn

Lood

Betimmering verticaal:
Multiplex 18mm

bekleed met gezet
zinken profiel

Multiplex 15mm

GB-anker

Lenotec 105mm
Dampremmende laag
85mm isolatie+ stijl-

en regelwerk 38x89mm
hoh max 500mm

67x114

67x114

Afschuimen

Afkitten

95o

Lood

Dampdoorl. vochtk. folie
Regels 28x40mm tpv gevel

Houten leien 80/90/100x290x10mm,
basralocus, lagenmaat 125mm

Buiten Binnen

In twee lagen
In een project gecombineerde woningen met zorg in Doetinchem
ontwierp architect Giesen een tweelaags trappenhuis en twee
boven elkaar liggende woonkamers in massief hout. 
Giesen: ‘De grote vormvrijheid van de massief houten panelen
biedt de mogelijkheid om hellende vlakken te maken waarbij de
verbindingen eenvoudig blijven.’
Het project kenmerkt zich door schuingeplaatste gevelpanelen
zowel in horizontale als in verticale zin én fors hellende dak-
vloeren. De grootste vloeroverspanning bedraagt in dit project
circa 4 m, voor de dakvloer.
Van zijn eerste project – de uitbreiding van het woonhuis – leerde
Giesen dat het beter was de massief houten panelen één keer
voorbehandeld op de bouwplaats te laten komen: ‘De elementen
komen al in de ruwbouwfase aan en blijven lang onafgewerkt
staan. De aannemer moet de panelen beschermen met afdek-
folie om ze zoveel mogelijk onbeschadigd te houden tijdens 
de uitvoeringsfase. Met een extra behandeling zijn de houten
elementen in ieder geval wat minder gevoelig voor vocht.’
In het trappenhuis zijn twee verdiepingen (5 tot 6 m) hoge 
houten gevelpanelen toegepast die de kraan in één keer inhees;
de houten verdiepings- en dakvloer liggen via oplegregels
bevestigd aan de gevelpanelen.
De verankering van de schuine gevelpanelen op de betonnen
begane grondvloer gebeurt eveneens met behulp van stalen
ankers. Deze verbinding is bovendien berekend op opwaaien
van de panelen. Het stalen hoekijzer wordt weggewerkt in de
afwerkvloer.
Voor de twee woonkamers boven elkaar ligt de verdiepingsvloer
tussen de gevelpanelen van begane grond en verdieping, net als
bij de platvormmethode bij houtskeletbouw. Op alle massieve
houten verdiepingsvloeren ligt een zandcementdekvloer op een
drukvaste isolatielaag waarin de leidingen liggen. De dakvloeren
zijn op de gebruikelijke wijze afgewerkt met isolatie en dak-
bedekking.

Ingelijmde houten doppen kunnen bovendien de gaten van hout-
draadbouten opvullen.

Warmte en brandwerendheid
Het materiaal heeft dezelfde l-waarde als massief hout: 0,13 W/mK.
Voor een R-waarde van 4,0 m2K/W van een totale wand- of dakcon-
structie is bij een Lenotec element van 105 mm nog toevoeging van
100 mm minerale wol nodig. Bij vergelijkbare R-waarde zal een
gevel met Lenotec panelen dus ongeveer dezelfde wanddikte hebben
als een houtskeletbouwwand. 
De warmte-accumulatie van een Lenotec-gevel daarentegen zal
hoger zijn vanwege de grotere massa. Hout heeft een warmteaccu-
mulerend vermogen van 1900 J/kg.K.
De massieve Lenotec-panelen hebben, volgens opgave van de Duitse

04bwe018z040.ps  18-10-2004  10:54  Pagina 40



B
O

U
W

W
E

R
E

L
D

 #
 1

8
P

ro
du

ct

41

leverancier, een inbrandsnelheid 0,7 mm per minuut. 
Om de brandwerendheid te vergroten kunnen dikkere panelen 
voldoen of een bekleding met gipsplaten. 
De massieve opbouw van de panelen zorgt voor een goede geluids-
isolatie. Om de geluidsisolatie van bijvoorbeeld verdiepingsvloeren
te verhogen kan bovendien nog een zwevende dekvloer worden 
aangebracht.

Hout in ‘t zicht
De fabrikant levert twee kwaliteiten: een industriekwaliteit, waarbij
de naden niet glad zijn afgewerkt, en schoonwerk met een fineer-
laagafwerking. Voor de fabricage is het van belang de richting aan
te geven van de afwerkplanken die in het zicht blijven.
Hoewel in Duitsland de elektraleidingen vaak in de pleister- of 

Aansluitingen gevel  vloeren 1: 10

Breedplaatvloer

Gezette spijkerstrip 120x3,0
+ schroeven ø5x40

Muurplaat 49x171
+ 57x34 verlijmd

Ankers M12 hoh 300

L100x50x6
+ aangelaste ankers

Gevelopbouw:
-Lenotec 105mm
-Dampremmende laag
-Isolatie (vlas) tussen

horizontale regels
-Regels
-Houten leien

80o

Muurplaat 71x171
+ 59x46 verlijmd

Peil=0

2900+

50
17

0

Gezette spijkerstrip
120x3,0
+ schroeven ø5x40

Dragende schuine gevels
De vrijstaande woning in Doetinchem heeft twee achterover-
hellende gevels over twee verdiepingen. Deze gevels, de dak-
vlakken én alle niet-dragende binnenwanden op de verdiepingen
zijn van massief houten Lenotec panelen.
Opmerkelijk in deze woning is vooral dat de betonnen verdie-
pingsvloer opligt op de schuine massief houten gevelpanelen.
De breedplaatvloer steunt op een stalen hoekprofiel. 
Het betekende wel dat de houten panelen tijdens het storten
extra beschermd moesten worden om schade van langslopend
cementwater te voorkomen.
Zowel de gevel- als de dakpanelen lopen in dit project op een
aantal plaatsen van binnen naar buiten toe door, bijvoorbeeld 
in grote dakoverstekken. Wat koudebruggen betreft is er geen
probleem, de houten vlakken krijgen echter wel aan de onderzijde
of binnenzijde een afwerking om schade van wind en regen
zoveel mogelijk te voorkomen.
De gevelafwerking bestaat – net als bij het trappenhuisproject –
uit isolatie, stijl- en regelwerk en een bekleding van gepotdekselde
houten leien. Evenzo liggen de kozijnen met behulp van een soort
verticale kistjes in de schuine gevels. Voor de waterafvoer bij de
schuine kozijnen zorgen verholen gootjes achter de gevel-
bekleding van leien.
De houten dakvloer blijft in alle ruimten op de verdieping in het
zicht, net als de lichte scheidingswanden. Alleen het plafond
van de badkamer krijgt gipsplaten in verband met het hogere
vochtgehalte in de ruimte. De massieve houten dakpanelen zijn
met hoekprofielen bevestigd aan de schuine gevels waarbij de
onderzijde van de hoekprofielen in het vlak liggen van de houten
panelen.

putzlaag worden opgenomen, biedt de fabrikant de mogelijkheid
om leidingen in de elementen op te nemen. In de fabriek krijgen de
massieve houtpanelen buizen en op de bouwplaats worden de gaten
voor de wandcontactdozen aangebracht en elektraleidingen 
getrokken.

Ontwerp: Giesen Architektuur, Doetinchem, www.giesen.nl

Leverancier massieve panelen: Merk Holzbau, Aichach (Duitsland), www.merk.de
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