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Kerto-hout zorgt voor
slanke constructie

Met afmetingen van circa 10 bij 10 m zijn de
hsb-elementen voor de wanden en daken
van het nieuwe Stylos-paviljoen in Delft de
grootste hsb-elementen die ooit in Europa
zijn toegepast. De elementen zijn uitgevoerd
in Kerto-hout.

Grootste hsb-elementen van Europa

Tekst: Carla Debets; Foto’s: Stylos team, Carla Debets
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Het nieuwe paviljoen van de studievereniging Stylos van de studenten van de faculteit bouwkunde TU Delft, komt voort uit een prijsvraag die eens in de vijf jaar wordt gehouden. Studenten Philip
Mannaerts en Martijn de Geus maakten dit keer het winnende plan
Black Box: een eenvoudig kubusvormig gebouw met gevels en dakvlak van circa 10 bij 10 m.
Bij de prijsvraag gold als voorwaarde dat de bestaande fundering
(van eerdere paviljoens) gebruikt moest worden. Omdat daarop
geen puntlasten mogelijk zijn, gold als constructief uitgangspunt
dat alle krachten gelijkmatig naar de fundering moesten worden
afgedragen.

Houten draagconstructies
Voor de uitvoering van het kubusvormige gebouw koos het ontwerpduo – voor de realisatie aangevuld met een groep enthousiaste
studenten – voor Kerto-hout. Dit speciale hout, afkomstig uit
Finland, is gekozen vanwege de goede sterkte-eigenschappen en
omdat de overspanningen en lengtes van de liggers en stijlen, lang
en tegelijkertijd slank moesten zijn. Kerto kan in grote lengtes
worden geleverd; de enige limiet is die van het transport.
De gevels en het dak zijn opgebouwd uit ribben van Kerto-S,
waarbij de fineren in de langsrichting liggen, en beplatingen van
Kerto-Q met fineerlagen in de langs- en in de dwarsrichting.
Daardoor vervormen de Kerto-Q platen nauwelijks. De Kerto-S
ribben met langsfineren zijn bovendien sterker en stijver dan volhouten en gelamineerde ribben met dezelfde afmetingen.
Om de krachten gelijkmatig naar de fundering af te dragen, dragen
de wandvlakken alle krachten verticaal af als lijnlast. De stabiliteit
van de constructie wordt gezamenlijk door dak- en wandvlakken
gerealiseerd.
Aanvankelijk baarde de grote lengte en smalle breedte van de dakliggers de betrokken aannemer (dhr. George Kunz, die zijn kennis
sponsorde) zorgen. Adviesbureau Lüning, eveneens als kennissponsor betrokken, paste echter het Kerto-hout al vaker toe en
was overtuigd van de juistheid van de constructie.
Prefabricage
In de gevels zijn Kerto-stijlen toegepast van 63 x 300 mm, h.o.h.
600 mm. Op deze stijlen is een buitenbeplating van 21 mm Kerto-Q
aangebracht. De gevelvlakken zijn horizontaal ter plaatse opgebouwd, inclusief isolatie, binnenbeplating (18 mm Kerto-Q) en
folies, en zijn vervolgens verticaal gesteld.
De dakvlakken bestaan uit Kerto-liggers van 63 x 500 mm en
21 mm Kerto-beplating. De dakelementen zijn als 2 m brede dakvlakken eveneens ter plaatse geprefabriceerd en op de gevelelementen geplaatst.
Essentieel onderdeel van de constructie zijn de verbindingsmiddelen. Het architectenduo wilde graag zichtbare verbindingsmiddelen,
zoals stalen schoenen, vermijden. Alle onderdelen zijn daarom met
schroef- en nagelverbindingen verbonden.
Elke gevel is op 60 punten aan de fundering bevestigd. Voor een
optimale constructieve hoekverbinding zijn de gevelelementen
onderling verbonden met circa 600 Spax-voldraadschroeven.
Ook voor de stijve verbinding tussen de dakliggers en gevelstijlen
zijn voldraadschroeven toegepast die zorgen voor rechtstreekse
verbindingen met krachtsoverdracht van het ene schroefdraaddeel
op het andere schroefdraaddeel. Dit in tegenstelling tot gebruikelijke schroeven waar de kop van de schroef wordt benut voor
krachtsoverdracht.

4

3

1. De stijlen en dakliggers bestaan uit Kerto-S, waardoor ze
sterker zijn dan volhouten liggers met dezelfde maten.
2. De gevels kregen aan de buitenzijde EPDM, isolatie en
geweven kunststof doek waarin planten kunnen groeien.
3. De gevels en dakvlakken zijn ter plaatse opgebouwd
en in een keer op hun plaats gehesen.
4. De stabiliteit van de constructie wordt gezamenlijk
door de dak- en wandvlakken gerealiseerd.

Kerto-uitvinder wint hoofdprijs
De Finse professor Matti Kairi is voor de ontwikkeling van Kerto,
het gelamineerde fineerhoutproduct, onderscheiden met de
Schweighofer Prize 2007. In totaal werden zeventig projecten
ingediend voor deze Europese innovatieprijs voor bouwbouw,
houttechnologie en houtproducten. Kairi vond het LVL (laminated veneer lumber) uit bij de Metsäliitto Group, waarvan ook het
Nederlandse bedrijf FinnForest deel uitmaakt. Kerto wordt
gezien als baanbrekend vanwege zijn goede constructieve en
duurzame eigenschappen en omdat het product in grote
hoeveelheden van constante kwaliteit gemaakt wordt.
Het LVL kan toegepast worden als balken, spanten en kolommen. (bron: Houtwereld 5 juli 2007)

Projectgegevens
Locatie: Berlageweg, Delft
Opdrachtgever: Vereniging Stylos, Delft, www.stylos.nl
Ontwerp: Philip Mannaerts en Martijn de Geus
Projectleiding: Anne Meiborg, Bobby Bol (vice)
Uitvoering: Julie Wolsak, Kanter Eefting
Planning en financiën: Vera Franken, Yoni Roberti
Voorzitter kernteam: Marije Oosterhof
Begeleidend docent: dhr. prof. ir. Ullrich Knaack
Start bouw: oktober 2006
Opening: juni 2007
Stichtingskosten: circa 183.000 euro (excl. fundering)

Meer projecten: www.bouwwereld.nl
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