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Overstek en dak hangen
aan bovendakse balken

Architect Sander Giesen ontwierp zijn eigen
woning grotendeels in massief houten vloeren en wanden. Op de verdieping hangen
zowel een groot overstek als de massief
houten dakvloer aan stalen balken die
bovendaks liggen.

Constructie buit mogelijkheden van
massief hout uit

Tekst: Carla Debets; Foto’s: Sander Giesen, Carla Debets
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1. De open constructie op de begane grond met het grote
overstek van de houten verdiepingsvloer.
2. Op de verdieping staan de houten wandschijven waaraan deels de verdiepingsvloer is opgehangen.
3. De stalen balken liggen ter plaatse van de veranda op
lariks rondhoutstammen.
4. Op de verdieping blijft het hout in het zicht doordat zowel
de stalen balken als de isolatie op het dak liggen.
5. Het overstek hangt door middel van trekstangen in de
houten gevelpanelen aan de dakconstructie.

Architect Sander Giesen ontwierp voor zichzelf in Doetinchem een
woning met twee verdiepingen die enigszins verdraaid ten opzichte
van elkaar liggen. Daarbij koos hij voor slapen op de begane grond
en wonen op de verdieping. Giesen wilde veel vrij indeelbare ruimte
realiseren, zowel op de begane grond als op de verdieping. Daartoe
ontwierp hij onder meer de verdieping met een groot overstek.

Houtconstructie
In samenwerking met H.E. Lüning Adviesbureau voor technische
houtconstructies B.V. bedacht Giesen een ingenieuze constructie
met massief houten Lenotec panelen voor de verdieping.
Voor meer sfeer blijft het hout zoveel mogelijk in het zicht.
Giesen ontwierp al meerdere projecten met Lenotec: ‘Door de
opbouw met lagen in twee richtingen, zijn de elementen in twee
richtingen stabiel en kunnen ze constructief meewerken. Het zijn
eenvoudige elementen, in vergelijking met hsb, waarbij je voor de
dragende functie eerst stijlen nodig hebt en dan nog een afwerking.
Bovendien vormen constructies als overstekken waarbij de elementen van binnen naar buiten doorlopen, geen probleem wat koudebruggen betreft. Je kunt eigenlijk bouwen zoals je een maquette
maakt.’
Betonconstructie
Een betonconstructie op de begane grond zet de woning stevig op
de grond, aldus architect Giesen. De grote massa van beton zorgt
bovendien ‘s zomers en ’s winters voor respectievelijk langzamere
opwarming en afkoeling van deze slaapverdieping.
Betonwanden (300 mm) en betonkolommen (rond 400 mm) staan
hier h.o.h. 4,50 m en zijn ingeklemd in de fundering. Tussen de
betonwanden ligt de carport, de betonkolommen maken de begane
grond flexibeler indeelbaar.
Massief hout
Ter plaatse van de kolommenrij heeft de verdiepingsvloer een overstek dat door de verdraaiing van de verdieping (7 graden) varieert
van circa 2 tot 4 m. Om dit overstek te realiseren, bestaat de verdiepingsvloer uit 12 m lange en 243 mm dikke Lenotec panelen, die in
één keer doorlopen over de betonnen wanden en kolommen.
Om ondersteunende vloerbalken bij de betonkolommen te voorkomen, zijn de massief houten vloerelementen van de verdiepingsvloer deels opgehangen aan massief houten wandschijven
(196 mm dik) op de verdieping, die boven de kolommen staan.
Daarbij zijn de afmetingen van deze wandschijven zo minimaal
mogelijk gehouden om doorzicht tussen de ruimtes te houden.
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6. De lariksstammen lopen door sparingen in de verdiepingsvloer (boven veranda, onder carport).
7. Bij één lariksstam is ook een opening in het dak
gemaakt, met een bijzondere verbinding.
8. De stammen zijn met lijmankerverbindingen aan de
beganegrondvloer verankerd.

Afhankelijk van de plaats variëren de breedtes van de schijven
van 1750 tot circa 3200 mm, waarbij de grootste schijven aan de
randen van de verdieping nodig waren. De vloerpanelen zijn aan
deze wandschijven opgehangen door middel van speciale voldraadschroeven.

Overstek en kolommen
Ter plaatse van het overstek van de verdiepingsvloer bestaan de
gevels uit nagenoeg gesloten massief houten Lenotec panelen.
In deze panelen zijn trekstangen opgenomen waarmee het overstek aan de dakconstructie is opgehangen. Het inboren van deze
sparingen voor de trekstangen vereiste een grote precisie om
ongewenste belastingen te voorkomen.
De trekstangen hangen aan de dakconstructie die bestaat uit
stalen balken h.o.h. circa 3,40 m, dwars op de betonwanden en
kolommenrij van de begane grond. De dakbalken steunen op de
houten wandschijven op de verdieping en op 6 m lange bomen van
rondhout. Deze bomen lopen door sparingen in de verdiepingsvloer
door tot op de beganegrondvloer.
Giesen koos voor bomen omdat hij deze ondersteuning goed vond
passen in de grotendeels houten woning én in de bosrijke omgeving
van de woning. Gekozen is voor geschilde lariks uit oogpunt van
duurzaamheid. Op de verdieping staan de bomen namelijk buiten,
op de veranda, en op de begane grond staan de bomen eveneens
buiten, in de carport.
Bij windzuiging onder het verandadak vormen de bomen een soort
pendelverbinding. Daarvoor zijn ze met lijmankerverbindingen aan
de betonnen beganegrondvloer verankerd.
Voor stabiliteit in de horizontale richting – loodrecht op de betonnen
wanden en kolommen – zorgen nog een massief houten geveldeel
en een stalen spankruis in de gevel.
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Dakconstructie
Om in de woning de massief houten dakvloer zoveel mogelijk in het
zicht te laten, zijn de balken bovendaks geplaatst en is de dakvloer
opgehangen aan de dakbalken. Omdat de overspanning tussen de
dakbalken h.o.h. 3,40 m aanzienlijk kleiner is dan de overspanning
van de verdiepingsvloer, én de dakbelasting minder is dan de vloerbelasting, kon worden volstaan met een dakvloer van 125 mm dik.
Eerst is nog overwogen houten balken op het dak toe te passen
maar dit was vooral bouwfysisch lastig op te lossen.
De constructie bestaat nu uit relatief slanke IPE 400–profielen die
zijn geplaatst op massief houten mastiekschroten. De massief
houten dakvloer is van bovenaf aan de staalprofielen opgehangen:

met houtdraadschroeven door sparingen h.o.h. 200 mm in de flenzen van het staalprofiel.
Omdat de diepte van de verdieping 16,30 m bedraagt, is voor de
dakvloer gekozen voor meerdere plaatlengtes. Houten elementen
van 16,30 m lang zijn met speciaal transport nog wel mogelijk,
maar vanwege de hoge kosten zag Giesen hiervan af. Om wisseling
van de aansluitingen van plaatnaden bij belasting te voorkomen,
zijn de aansluitingen voorzien van Kerto koppelstroken in het vlak
van het hout. Ook wordt daardoor de schijfwerkingsfunctie van de
vloer gegarandeerd.

Projectgegevens
Locatie: 2e Loolaan, Doetinchem
Opdrachtgever: Sander Giesen
Ontwerp: Giesen Architektuur bv, Doetinchem, www.giesen.nl
Adviezen houtconstructie: H.E. Lüning Adviesbureau voor technische
houtconstructies B.V. Doetinchem, www.luning.nl
Leverancier Lenotec: Finnforest, Nijmegen, www.finnforest.nl
Start houten opbouw: april 2007
Oplevering (gepland): oktober 2007
Bruto vloeroppervlak: 183 m2 (binnen)
Bouwkosten: 370.000 euro (incl. BTW)

Meer projecten: www.bouwwereld.nl

