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Een gebouw als
een Lundia kast
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Het gebouw heeft een constructie 
van geprefabriceerde gelamineerde 
liggers en kolommen en vloeren van 
CLT (Cross Laminated Timber).
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Het pand krijgt een duurzame, 
all-electric klimaatinstallatie.
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HoutWerk is een fraai voorbeeld van het 
houtbouw principe van Woody Building 
Concepts. Het gebouw heeft een 
constructie van geprefabriceerde 
gelamineerde liggers en kolommen en 
vloeren van CLT (Cross Laminated Timber). 
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en 
heeft een totale oppervlakte van 3.160 m². 
De ruimte is flexibel in te delen in 
bedrijfsunits met een eigen balkon of 
terras. De gevel zorgt door het vele glas en 
hoge plafonds voor een mooi uitzicht op de 
omgeving. De duurzame klimaatinstallatie 
is all-electric. De stroom wordt mede 
opgewekt door zonnepanelen op het dak. 

Positief CO2 profiel
Traditioneel levert bouwen een grote 
uitstoot van CO2 op, terwijl hout juist CO2 
opslaat. Erik Schampers, innovatiestrateeg 
bij Woody Building Concepts vertelt: “In 
HoutWerk zit circa 980 m³ gelamineerd 
hout en CLT dat goed is voor de opslag 
van circa 610 ton CO2 opslag. En omdat we 
bij Woody Building Concepts een concept 
hebben ontwikkeld dat volledig hergebruik 
mogelijk maakt, blijft die CO2 ook 
opgeslagen.” Schampers vergelijkt het 
concept met dat van Lundia kasten. 
“Lundia bestaat al heel lang, maar je kunt 
er nog steeds onderdelen voor kopen. Deze 
kun je met oude onderdelen combineren 
tot een nieuwe Lundia kast, waarbij je niet 
ziet welke onderdelen nou oud of nieuw 
zijn. Ga je ons gebouw later demonteren, 
dan komen er nog zo goed als nieuwe 
materialen vrij, waarvan de 
aanschafwaarde in de loop der jaren zelfs 
is gestegen. Dat is duurzaamheid ten top.”

 principe van Woody Building Concepts

Het voormalige terrein van Werkspoor in Utrecht onderging een 
metamorfose van omheind fabrieksterrein tot een publiekelijk 
toegankelijke campus met ruimte voor tientallen creatieve bedrijven. In 
deze inspirerende omgeving bouwt Woody Building Concepts een al even 
inspirerend, geheel uit hout opgetrokken bedrijfsverzamelgebouw met de 
toepasselijke naam HoutWerk.

 HoutWerk is een fraai voorbeeld van het houtbouw 
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Duurzaam, circulair en gezond
“Ons concept is duurzaam en circulair, het 
heeft een blijvende waarde. Maar de meest 
tastbare reden is, dat een houten gebouw 

gezonder is. Onderzoek wijst uit dat 
mensen zich beter voelen, zich beter kun-
nen concentreren en ook gezonder en pro-
ductiever zijn wanneer ze werken in een 

natuurlijke omgeving. Denk daarbij niet 
alleen aan hout, maar ook aan groen en 
veel daglicht.” HoutWerk zal naar verwach-
ting in juni van dit jaar opgeleverd worden.

De gevel zorgt door het vele glas en hoge 
plafonds voor een mooi uitzicht op de omgeving.
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Een installatie die 
gezien mag worden

 

 

Bras Elektrotechniek uit Oss verzorgt de 

elektrotechnische installaties van HoutWerk. Behalve 

verlichting en wandcontactdozen behelst die ook de 

brandmeld- en ontruimingsinstallatie, de 

toegangscontrole, de stroomvoorziening voor de 

werktuigbouwkundige installaties en de pv-panelen 

op het dak. 

Een interessante klus volgens directeur Emiel 

Herremans, omdat de installatie grotendeels in het 

zicht komt: “Het gebouw krijgt een loftachtige 

uitstraling. Er zijn, in ieder geval in eerste instantie, 

geen systeemplafonds en binnenwanden. Daarom 

brengen we van links naar rechts lichtlijnen annex 

kabelgoten aan over de volle breedte van het pand. 

Die bevinden zich onder de gelamineerde liggers van 

de constructie. Dat zichtwerk vraagt om extra 

aandacht bij de montage.”  

Zodra huurders zich melden, bespreekt Bras 

Elektrotechniek met hen de verdere invulling van de 

installatie. “Het voordeel van lichtlijnen is dat je 

verlichting en contactdozen precies kunt plaatsen 

waar je ze wil hebben, zonder kabels en snoeren die 

over de vloer lopen.” 

Geheel opgetrokken uit hout
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Gelijmd houten constructie
Campus Werkspoor wilde graag een eigentijds gebouw dat past in de groene omgeving. Zo kwamen ze 

uit bij Derix. Net als Campus Werkspoor heeft deze Duitse houtleverancier terug naar de natuur hoog in 

het vaandel staan. Derix berekende en leverde de gelamineerd houten kolommen en balken, alsook de 

wanden en vloeren van kruislaaghout (CLT) voor HoutWerk. In totaal bijna 1000 m³ hout.

Johan Paul Borreman, vestigingsmanager van het in Lierderholthuis gevestigde Nederlandse 

verkoopkantoor van Derix, is enthousiast. Samen met Woody Building Concepts en het bouwteam is een 

prachtig groot gebouw gerealiseerd, waarin veel hout zichtbaar is.

Als een Lundia kast 
“Het is een heel zuiver en helder ontwerp”, begint Borreman. “Kolommen en liggers die op elkaar worden 

gestapeld en gekoppeld, waarbij vloeren de schijfwerking verzorgen en de krachten worden afgedragen 

naar massieve houten kernen. De montagedetails hebben wij ook ontworpen. We hebben de 

bevestigingsmiddelen zoveel mogelijk in onze fabriek voorgemonteerd, zodat het skelet op de 

bouwplaats eenvoudig en snel gemonteerd kan worden. Een beetje als een Lundia kast.”

Duurzaam door CO2-opname
Bouwen in hout is flink in opmars in Nederland. Dat komt 

mede door de huidige CO2-problematiek in de bouw. 

Gebouwen in steen, beton en staal leveren een grote CO2-

uitstoot op, terwijl hout juist CO2 opneemt. Volgens Borreman 

houden de huidige normen echter onvoldoende rekening met 

de duurzaamheid van houten constructies. “Er wordt van 

uitgegaan dat het hout verbrand wordt als een pand 

gedemonteerd wordt en zo zijn CO2 toch nog uitstoot. Maar 

systemen zoals deze zijn perfect herbruikbaar en behouden 

voor zeker honderd jaar het opgenomen CO2. Aanpassing van 

de normen zou de opmars nog meer versnellen. HoutWerk is 

een voorbeeld voor heel Nederland!”
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Natuurlijk houtbouw
Onze kracht ligt in de productie van geavanceerde houten draagconstructies 
en op maat gemaakte kruislaaghouten constructies (clt / X-LAM)

www.derix.nl | info@derix.nl

HOUT IN NIEUWE DIMENSIE

Productiehal clt Derix Hotel Jakarta Amsterdam 

Traditioneel levert bouwen een grote uitstoot 
van CO2 op, maar hout slaat CO2 juist op.
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Circulaire 
terreininrichting

Flora Nova BV is verantwoordelijk voor de inrichting 

van het buitenterrein van HoutWerk. Daarbij borduurt 

het bedrijf uit Ophemert voort op het masterplan voor 

het gehele gebied van Campus Werkspoor, waarvoor 

het al enige tijd het onderhoud uitvoert. Circulariteit 

speelt bij de inrichting een grote rol volgens 

commercieel manager Ronald de Graaf.  

“We hergebruiken de stenen, de banden en de kolken 

van de oude parkeerplaats. Daarnaast gebruiken we 

een deel van de bestrating die vrijkomt bij een ander 

project van ons, de herinrichting van het Bos en 

Lommerplein in Amsterdam. Verder werken we met 

een gesloten grondbalans: alle grond die vrijkomt, 

wordt hergebruikt.”   

Groen karakter
Bomen die voor de nieuwbouw moesten worden 

gerooid, worden gecompenseerd met herplant. Het 

terrein krijgt een groen karakter, met naast de bomen 

veel gras en enkele bloemperken. Van HoutWerk loopt 

een pad in basaltsplit met daarin vrije vormtegels 

naar het lager gelegen horecagebouw. “Een fraai 

geheel, als het straks klaar is”, besluit De Graaf.

Flora Nova
Hoveniers & 
Groenvoorzieningen b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74

Flora Nova
Handelskwekerij b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74

E-mail: info@flora-nova.nl

Groenvoorziening 
Ontwerp-advies 

Tuinaanleg 
Tuinonderhoud 

Interieurbeplanting 
Handelskwekerij

GROEN
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Transparante gevels voor houten gebouw
Portalume Systems BV uit Kwintsheul verzorgde de vliesgevels voor HoutWerk. Rondom het gehele pand zorgen 

die transparante gevels op alle verdiepingen voor veel lichtinval. Portalume plaatste in totaal 1.500 m² CW 50 

vliesgevelprofielen en CS 77 deur- en raamprofielen van leverancier Reynaers.  

De detaillering van het project vereiste de nodige aandacht volgens eigenaar Peter Muller. “Omdat het een 

geheel houten constructie is, gebruikten we wat andere bevestigingsmiddelen dan gebruikelijk, maar dat was niet 

zo’n punt. We moesten vooral goed nadenken over de waterdichtheid. De puien zijn terugliggend geplaatst en 

lopen dus niet zoals meestal voor de constructie langs. Aftapen aan de buitenzijde bleek de beste oplossing.” Een 

voordeel van de houten constructie was volgens Muller de maatvastheid. “We hoefden met weinig toleranties 

rekening te houden en dat werkt erg fijn.”

Voor herhaling vatbaar
Muller noemt HoutWerk in twee opzichten een bijzonder project voor zijn bedrijf. “Het is natuurlijk geweldig om 

een bijdrage te mogen leveren aan zo’n spraakmakend en innovatief gebouw, ook al was de opdracht voor onze 

begrippen niet zo complex. Daarnaast was dit onze eerste opdracht voor Hercuton. De samenwerking verliep 

uitstekend en we zijn geen gekke dingen tegengekomen. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.”

Aluminium raam-, deur en geveltechnieken

“De duurzaamheid
van aluminium;

De zekerheid van
Portalume”

“Portalume Systemen fabriceert en monteert 
aluminium kozijnen en vliesgevels. Ons goed 

opgeleide team van enthousiaste mensen beschikt 
over een geavanceerd machinepark. Portalume 

stelt zeer hoge eisen aan alle geleverde producten: 
goede kwaliteit, acceptabele levertijden en –
uiteraard-concurrerende prijzen zijn voor ons 

essentieel. 

De ruimte is flexibel in te delen in 
bedrijfsunits met een eigen balkon of terras.
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Opdrachtgever
Campus Werkspoor, Utrecht

Gedelegeerd ontwikkelaar
Lingotto, Amsterdam

Architect
m.architects, Delft

Architect
Buro Werda, Amsterdam

Adviseur
STEP Engineering, Emmen

Adviseur
M3E Groep, Breda

Adviseur
Huygen Installatie Adviseurs BV, 
Geleen

Adviseur
Studio Line, Bilthoven

Hoofdaannemer
Woody Building Concepts, 
Nieuwkuijk

E-installaties
Bras Elektrotechniek BV, Oss

Leverancier gelamineerd hout
W.u.J. Derix GmbH & Co, 
Liederholthuis

Aluminium kozijnen
Portalume Systemen BV, Kwintsheul

Vloersystemen
Indri vloersystemen bv, Alkmaar

Inrichting buitenterrein
Flora Nova BV, Ophemert

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw van drie 
verdiepingen

Bouwperiode
September 2020 – juni 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.160 m2

Ten behoeve van de waterdichtheid zijn de puien terugliggend 
geplaatst in plaats van voor de constructie langs.

HAZENKOOG 30 • 1822 BT ALKMAAR • 072-5643798
INFO@INDRI.NL • WWW.INDRI.NL

VEELZIJDIG IN 
VLOERSYSTEMEN

WIJ VLOEREN HEEL EUROPA
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