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‘leuke en interessante puz-
zels’ betitelt, maakte dat
André vandaag de dag
beschouwd kan worden als
een autoriteit op zijn vakge-
bied. 

André schetst een beeld van
de wereldwijde bebossing en
de consequenties die het
oogsten van hout voor de
verschillende betrokken par-
tijen heeft. “Een harmonieu-
ze oplossing is moeilijk te
realiseren, daar waar de
belangen van b.v. de locale
bevolking en de commercië-
le activiteiten recht tegen-
over elkaar staan. Ik geloof

‘Natuurlijk hout’, hout natuurlijk!
Blauwe Zaal, Auditorium, TU Eindhoven. Gasten nemen hun plaats in in de statige
ruimte die voor de gelegenheid feestelijk is versierd. Dan komt de hoofdpersoon van de
middag, André Jorissen, binnen gevolgd door leden van het cortège. Uiteraard allemaal
in stijl gekleed. Weldra zal André zijn inaugurele rede uitspreken, waarmee zijn benoe-
ming tot hoogleraar Houtconstructies aan de faculteit Bouwkunde officieel zal worden
bekrachtigd.

‘Natuurlijk hout’

echter wel in regulering op
dit vlak.”

Hij vervolgt met het neerzet-
ten van de situatie in
Nederland, waar het laastste
‘oerbos’ eind 19e eeuw werd
gekapt en waar een volledige
afhankelijkheid ontstond van
het buitenland. “Inmiddels is
er weer één en ander aange-
plant, ook vanuit recreatief
oogpunt en om de uitstoot
van kooldioxide terug te
dringen. De hoeveelheid hout
in Nederland neemt hierdoor
weer toe.”

André zet hout neer als een
belangrijke grondstof voor
een duurzame samenleving.
Het kent een lange levens-
duur en kent vele toepassin-
gen. Er worden echter wel
steeds meer eisen aan het
product gesteld, door consu-
ment en opdrachtgever, maar
ook door de overheid. De
leerstoel aan de TUE
besteedt daarom veel aan-
dacht aan niet alleen de
esthetische aspecten van
hout, maar juist ook aan
zaken als sterkte, stijfheid en
duurzaamheid. André gaat
vervolgens onder meer in op
het bepalen van de sterkte
van hout middels diverse
methodieken, machinaal en
visueel. Zijn conclusie is dat
fabrikanten meer zouden

“Hout is vanzelfsprekend,
zeker voor mij”, begint
André zijn verhaal, “als zoon
van een jachtopziener was ik
in alle jaargetijden in het bos
te vinden. En dat is eigenlijk
nog steeds zo. Ik geniet van
de natuur.” Maar behalve
door de schoonheid van hout
werd André ook aangetrok-
ken door de rationele moge-
lijkheden van het materiaal,
door zaken als de duurzaam-
heid, de chemische resisten-
tie, de bewerkbaarheid. Dit
gecombineerd met zijn per-
soonlijke interesse in het
analyseren van complexe
verbindingen, die hij als
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moeten investeren in het
machinaal bepalen van de
sterkteklasse van hout. In
Nederland is er slechts één
machine operationeel. Daarom
wordt er vaak hout in de markt
gezet dat op het oog een
bepaalde sterkte toegekend
heeft gekregen. Hierdoor komt
hout vaak in een lagere sterk-
teklasse terecht dan wanneer
het machinaal gesorteerd zou
worden. In de praktijk bete-
kent dit dat constructies over-
gedimensioneerd worden of
dat in feite te sterk hout wordt
toegepast.

Na een verder uitweiding over
de diverse genoemde aspecten
van hout geeft hij aan dat,
gezien het Nederlandse kli-
maat, het overwegend toege-
paste naaldhout onbehandeld
alleen overkapt of overdekt
gebruikt kan worden. Op
grond van de in Nederland
heersende luchtvochtigheid
heeft hout namelijk vrijwel
nooit een, voor schimmel-
groei, gevaarlijk houtvochtge-
halte. Uit oogpunt van
constructief ontwerpen is dit
echter een interessante uitda-
ging. Nieuwe ontwikkelingen
op dit vlak gaan onder andere
richting houtmodificatie langs
natuurlijke weg, door nieuwe
chemische verbindingen aan
te gaan. 

“Constructief ontwerpen is
van essentieel belang voor
toekomstige bouwwerken”,
gaat hij verder, “het is echter
als studierichting niet zo pop-
ulair. Daarbij komt dat ook de
waardering in de praktijk
hiervoor gering genoemd mag
worden, hetgeen merkwaardig
is gezien het belang voor de
veiligheid van onze bebouwde
omgeving.” André ziet het
dan ook als missie van de
capaciteitsgroep Constructief
Ontwerpen om “te zorgen dat
gebouwen overeind blijven
staan.”

Wat daar groeit en bloeit …

Sinds begin 2004 is bij SHR gewerkt aan het opzetten van proeven met schimmels op
hout. Schimmels die het hout aantasten als het onvoldoende duurzaam is (middelste blokje
op de foto), maar die afdoende beschermde blokjes ongemoeid laten (buitenste blokjes).
De kweekruimte staat op dit moment helemaal vol, met vele honderden kweekschalen en
–schaaltjes. Het gaat dan vooral om duurzaamheidtesten volgens de Europese norm EN
113, zoals op de foto. Verder lopen er proeven volgens EN 152. Daarbij wordt de bescher-
mende werking van oppervlaktebehandelingen (verfproducten, maar ook modificerende
behandelingen) getest tegen blauwschimmels. Kortom, SHR is volledig uitgerust om dit
soort proeven voor u uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ir. Jos Creemers (j.creemers@shr.nl).

Aan het eind bedankt André
ook SHR voor het in hem
gestelde vertrouwen, waar-

door hij deze leerstoel kan
invullen. Hij geeft aan “ook
in de toekomst graag te wil-
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len werken aan projecten die
voor beide partijen van
belang zijn.”
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Deze gedachte wordt even
later, na een hartelijk wel-
kom,  bevestigd door Emile
Lüning, oprichter en eige-
naar van H.E. Lüning
Adviesbureau voor techni-
sche houtconstructies b.v.
Dit adviesbureau, dat zich
zowel op de nationale als
internationale markt richt,
begeeft zich voor een groot
deel buiten de reeds gebaan-
de paden. “Hout is lastig in
te schatten”, licht Emile
Lüning toe, “er zijn veel
standaardnormen en -bereke-
ningen beschikbaar, maar
juist als je even daarbuiten
wilt treden is specifieke ken-
nis van zaken vereist. Bij
Lüning hebben we deze ken-
nis in huis of weten wij die
te vinden. Ook zien we een
uitdaging in het verleggen
van grenzen. Alleen dan kom
je weer een stapje verder.”

Deze vernieuwende instel-
ling heeft geleid tot een bij-
zonder specialisme: het
construeren van zogeheten
geodetische koepels. Reeds
jaren geleden raakte Emile
Lüning gefascineerd door de

toenmalige koepelconstruc-
ties. “Eén van de indrukwek-
kendste constructies die ik
heb gezien was de koepel op
Expo 67 - Montreal World’s
Fair. Bijzonder knap
gemaakt, want destijds
bestond er nog niet zoveel
software voor het berekenen
van dergelijke constructies.
Toen ik de Tacoma Dôme in
Tacoma, Washington zag

dacht ik: dat wil ik ook!”
Lüning voegde de daad bij
het woord en begon zelf koe-
pel-constructies te bedenken. 
“Met alleen het ontwikkelen
van de constructie wordt er
echter nog niets gebouwd. Je
hebt het hier over een dwin-
gende vorm. “Een architect,
die uiteindelijk een dergelijke
koepel in zijn totaalontwerp
mee moet nemen, moet zich

Na enig zoeken in een zeer landelijke omgeving rijd ik de oprijlaan (lees: landweg) van
Adviesbureau Lüning te Doetinchem op. Aankomend op de parkeerplaats wordt het lan-
delijke karakter nog eens bevestigd door een olijk konijntje dat net op tijd voor de auto
wegspringt. Het kantoor van Adviesbureau Lüning staat pal naast wat later blijkt het
woonhuis van Emile Lüning te zijn. Twee fraaie panden in een prachtige omgeving. Als
dat niet inspirerend is....
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Constructie Planetarium Artis (Foto: Bureau Lüning)

Planetarium Artis (Foto: Bureau Lüning)

hierin kunnen vinden. Hij
moet er als het ware door
gegrepen worden.”
Inmiddels heeft Lüning in
ARC2 architectuurstudio en
in Oranjewoud twee partijen
gevonden waarmee hij  geo-
detische constructies in de
markt kan zetten. En met
succes. De afgelopen jaren
zijn er verschillende succes-
volle projecten afgerond. Het
zwembad op Ameland is hier
een voorbeeld van, maar ook
het planetarium in Artis, een
moskeekoepel in Eindhoven
en een Tropische vlindertuin
in Neuchâtel (CH).

Maar Adviesbureau Lüning
heeft natuurlijk meer in huis.
Ze staan regelmatig
opdrachtgevers terzijde met
het coördineren van construc-
tieve processen, met een uit-
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SHR is een onafhan-
kelijk houtonderzoek-

instituut, dat technisch
en wetenschappelijk

onderzoek en product-
ontwikkeling uitvoert. SHR verricht 
het werk in opdracht van de industrie,
brancheverenigingen, overheid en 
particulieren.

SHR Journaal is een uitgave van 
SHR Hout Research.
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gesproken voorliefde voor
draagconstructies in hout.
Daarnaast is productontwik-
keling een activiteit van ons.
Daarin gaan we net weer een
stapje verder qua te gebrui-
ken rekenmethodieken. Zo is
in samenwerking met de
Universiteit in Karlsruhe
voor de EEG een rekenme-
thode ontwikkeld voor sand-
wich- en ribpanelen. 

Lüning heeft SHR leren ken-
nen via het project van de
houten wegportalen van
Rijkswaterstaat, ontworpen
door architectenbureau
Zwarts en Jansma, waarbij
ze beiden betrokken waren.
André Jorissen van SHR
(over André heeft u elders in

dit SHR Journaal al kunnen
lezen) maakte jaren geleden
deel uit van Adviesbureau
Lüning. Deze samenwerking
is daarna gecontinueerd op
een aantal projecten waarbij
de duurzaamheid en/of de
sterkte en stijfheid van spe-
cifieke materialen, verbin-
dingen en
verbindingsmiddelen proef-
ondervindelijk moeten wor-
den vastgesteld of
theoretische benaderingen
tot discussies aanleiding
geven. “Als er b.v. specifie-
ke berekeningen moeten
worden ingezet bij een
bepaalde constructie dan
moet je André hebben. Maar
ook met de andere medewer-
kers hebben we een goed

contact. SHR kent een open
structuur en is zeer toegan-
kelijk. Als raadgevend inge-
nieur heb ik daar veel baat
bij. Dat werkt snel én heel
plezierig.”

Voor Adviesbureau Lüning
is ook de context van het
onderwijs belangrijk. “Ik
ben van mening dat terug-
koppeling vanuit de praktijk
naar het onderwijs van groot
belang is. Wij profiteren van
het onderwijs en hopen dat
dit omgekeerd ook het geval
is. Wij zien hier zeker een
belangrijke rol weggelegd
voor SHR en met name voor
André Jorissen, middels zijn
leerstoel aan de TU
Eindhoven”, besluit Lüning.

Met name door u, onze relaties, kan SHR terugzien 
op een zakelijk geslaagd 2004. U wist, ondanks de
wat mindere economie en lagere budgetten, ook dit

jaar weer de weg naar SHR te vinden.

Ook in 2005 zetten wij ons weer volledig in om 
u van dienst te zijn en de kwaliteit te leveren 

die u nodig heeft. Wij hopen in 2005 weer 
op uw vertrouwen te mogen rekenen.

De medewerkers van SHR danken u voor
het vertrouwen dat u dít jaar in ons gesteld 

heeft en wensen u hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig en gezond 2005.

17 t/m 22 januari 2005
Bau 2005
Internationale bouwvakbeurs
Plaats : München
Informatie: 
Web : www.bau.de

19 en 20 januari 2005
Vakbeurs ARBO
Plaats: Amsterdam RAI
Informatie: 
Tel : 020 - 54 91 212
Web : www.arbo-rai.nl

20 t/m 22 februari 2005
Voorjaarsbeurs ETC
Plaats : Culemborg
Informatie: 
Tel : 0345 - 51 96 46 / 53 37 27
Web :
www.interieur-vakbeursculemborg.nl

Noteert u deze in ieder 
geval in uw agenda!

21 t/m 26 februari 2005
Internationale Bouwbeurs 2005
Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Informatie: 
Tel : 030-29 52 745
E-mail : info@bouwbeurs.nl
Web : www.bouwbeurs.nl

SHR is ook op de beurs aanwezig in 
Hal 10, stand C051


