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n o g m a a l s  a c c o y a  b r u g

De schrik van iedere redactie - als gevolg van een beeldverbijstering is in 

het artikel ‘Nederland gemodificeerd’ (Het Houtblad 7/2006) de ver-

keerde foto geplaatst bij ‘Nieuwe symbolen Sneek; Accoya (radiata 

pine) viaducten’. Met excuus aan alle betrokkenen plaatsen wij hierbij 

de juiste foto, met wat extra informatie.

De twee 40 m lange en 20 m hoge viaducten, naar ontwerp van de ar-

chitectenbureaus Achterbosch Architectuur te Leeuwarden en Onix te 

Groningen, zijn in 2008 een feit, mede omdat de hele voorbereiding 

bijzonder grondig wordt aangepakt. De diverse deelnemende partijen 

- behalve de architectenbureaus zijn dat initiatiefnemer/opdrachtgever 

provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Sneek, Adviesburo voor 

technische houtconstructies H.E. Lüning te Doetinchem en Oranjewoud 

te Heerenveen - hebben zich verenigd in een uniek dubbelteam: een 

ontwerp- en een techniekteam. Via (innovatie)subsidies en andere 

fondsen is veel geld gestoken in diverse soorten onderzoek, vooral uit-

gevoerd door SHR Hout Reseach te Wageningen en de TU Eindhoven.

Volgens houtconstructeur Emil Lüning is dit ongekend, zoals de hele 

operatie nog nooit in de wereld is vertoond. ‘Zowel van radiata pine als 

van Accoya (chemisch gemodificeerd radiata pine, red.) zijn de sterkte 

en elasticiteitsmodulus bepaald. Daarnaast zijn onderzocht het corrosie-

Accoya viaducten in Sneek: nog nooit in de wereld vertoond.

l a r i k s  i n  d e  g r o n d

De speurtocht naar duurzaam hout voor 

houtconstructies, damwanden en oeverbe-

schoeiingen is na onderzoek aan inlands 

lariks een stuk eenvoudiger geworden. Dat 

bleek tijdens een bijeenkomst op 2 novem-

ber jl. in De Kemphaan te Almere, waar 

enkele nieuwe onderzoeksresultaten over 

deze houtsoort bekend werden gemaakt.

In het kader van het project Nederlands 

Hout van Staatsbosbeheer, FSC Nederland 

en de TU Delft (faculteit Civiele Techniek 

en Geowetenschappen) zijn driehonderd 

Veluwse en Drentse lariks balken zowel 

visueel als op sterkte beoordeeld. Het laat-

ste werd gedaan met de Timbergrader 

MTG van Brookhuis Micro-Electronics te 

Deventer (derdeprijswinnaar Houtprijs 

2006). Daaruit bleek dat bijna 60% kan 

worden ingedeeld in sterkteklasse C30 of 

C35; bij visuele beoordeling is dit slechts 

ongeveer 10%. Enkele balken zijn ook de s-

tructief beproefd, met gelijk resultaat. Be-

duidend economisch voordeel is dat nu 

met inlands (gelamineerd) lariks lichter 

kan worden geconstrueerd.

Jaarlijks oogst Staatsbosbeheer gemiddeld 

50.000 m3 lariks met FSC-certificaat. Hier-

van is de helft geschikt voor gww-doelein-

den, wat overeenkomt met 13% van de 

jaarlijkse houtbehoefte in de gww-sector. 

Ook is de duurzaamheid van inlands lariks 

onderzocht, waaruit naar voren kwam dat 

het even duurzaam is als Siberisch lariks en 

dat het in sommige buitentoepassingen 

een houtsoort als robinia evenaart. 

De Kemphaan Almere: dubbel gelamineerde 

lariks kolommen en liggers (en vuren gordin-

gen). Ontwerp: Santman van Staaden Archi-

tecten Almere.

Foto: www.johnlewismarshall.com.

gedrag van de stalen bevestigingsmiddelen en de sterktes van ingelijm-

de draadeinden, stiftvormige verbindingen met een grote diameter 

(80/100 mm) en trekstangen (48 mm).’ Voordelen van de uiteindelijk 

gekozen houtsoort Accoya is dat deze minder werkt en van duurzaam-

heidsklasse 1 is. Wel is het product door de modificatie wat zwaarder 

dan gewoon radiata pine, wat van invloed is op de berekeningen. On-

derzoek naar de afwerking van de viaducten is nog gaande: het middel 

moet met name bescherming bieden tegen blauwschimmel en uv-licht.

m e e r  r e f e r e n t i e s 
a m e r i k a a n s  l o o f h o u t

De American Hardwood 

Export Council (AHEC) 

heeft de tweede druk uit-

gebracht van de architec-

tuurpublicatie Hardwood 

References. Het stijlvolle 

boekje beschrijft in woord 

en beeld twaalf internatio-

naal hooggewaardeerde 

projecten van diverse vooraanstaande architecten, met 

bijzondere aandacht voor de daarin rijkelijk toegepas-

te Amerikaanse loofhoutsoorten als wit eiken, kersen, 

esdoorn, tulpenboomhout en noten. Enkele projecten 

hebben ook in Het Houtblad gestaan, zoals het Opera 

House in Kopenhagen (Henning Larsens Tegnestue), 

Archivo real y general de Navarra in Pamplona (Rafael 

Moneo), The Sage Gateshead (Norman Foster) en het 

Marine Institute in Rinville (Ciarán O’Connor).

Daarnaast bevat het mooi en professioneel uitgegeven 

boekje informatie over Amerikaanse bosbouw en hout-

soorten. Het is gratis te bestellen via ahec-europe.org.




