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Op weg met hout
Een pleidooi voor meer 
gelamineerd houten bruggen

Om de risico’s van een veranderend klimaat te beperken 
en de afhankelijkheid van schaarse materialen te stoppen, 
heeft Nederland de ambitie uitgesproken om in 2050 
volledig klimaatneutraal en circulair te zijn. Een belangrijk 
meetpunt op weg naar het einddoel ligt in 2030: aan het 
eind van dit decennium wil Nederland een reductie van 
50% op primaire (abiotische) grondstoffen en CO2 hebben 
gerealiseerd1. Naast de energietransitie is er dus ook sprake 
van een materialentransitie, met de focus op preventie, 
reductie, efficiëntie en gebruik van biotische materialen. 

De gebouwde omgeving speelt hierin als grootgebruiker 
van materialen een sleutelrol. Als we de energietransitie 
binnen de productie van materialen doorzetten, is de 
verwachting dat door de toenemende vraag naar nieuwe 
materialen de uiteindelijke CO2-reductie niet significant 
zal dalen. Een meer circulaire aanpak heeft de potentie 
om de emissies voor de materialenindustrie met 56% te 
reduceren vóór 20502.

Bouwen met hout is klimaatpositief

Het toepassen van hout uit duurzame bosbouw is de logische keuze voor het behalen van de doelstellingen. In ons 
rapport Retinking Timber Buildings3 staan we uitgebreid stil bij het potentieel van hout. Door z’n eigenschappen 
is hout het enige natuurlijke alternatief voor staal- en beton-constructies. Steeds meer partijen omarmen de 
klimaatpositieve eigenschappen van hout. Doordat er bij de productie van hout geen CO2 vrijkomt, maar deze tijdens 
de groei juist uit de lucht wordt gehaald en wordt opgeslagen, is het effect dubbel zo groot. En dan hebben we het nog 
niet eens over de voordelen voor vervoer en montage door het lagere gewicht van hout. 

Niet voor niets ondertekenden in 2021 meer dan 80 organisaties de Green Deal convenant Houtbouw van de 
Metropoolregio Amsterdam. Daarin wordt het streven uitgesproken om vanaf 2025 (minimaal) 1 op de 5 woningen in 
hout te bouwen. Maar misschien nog wel belangrijker: recente toezeggingen vanuit de bouwwereld laten zien dat de 
markt aan het versnellen is. 

Zo opent BAM een fabriek die in 2025 minstens duizend houten woningen per jaar gaat produceren en begint 
Heijmans na de overname van de energieneutrale fabriek IIBO in 2022 al met het opleveren van houtskeletbouw-
woningen. Ook bij complexere projecten wordt steeds vaker naar hout gekeken: eind 2021 werd in Amsterdam HAUT 
opgeleverd, ’s werelds hoogste houten-hybride woontoren, waarvan Arup één van de initiatiefnemers is. Nu is het tijd 
om hout ook centraal te stellen in de toekomst van de GWW.

1 Ten opzichte van het niveau van 1990

2 Material Economics, The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation, 2020

3 Rethinking Timber Buildings, Seven perspectives on the use of timber, Arup 2019

CO2-uitstoot over de levensduur, betonnen viaduct en houten viaduct (© Arup)

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/rethinking-timber-buildings
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/rethinking-timber-buildings
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Bruggen van gelamineerd hout
De houtindustrie heeft de laatste dertig jaar een 
heuse revolutie doorgemaakt. Dankzij de introductie 
van glulam en kruislaaghout (CLT) is het mogelijk 
om op industriële schaal zeer hoogwaardige en 
sterke houten producten samen te stellen. Het 
idee achter gelamineerd hout is simpel: tijdens de 
productie worden verschillende lagen duurzaam hout 
uit Europese productiebossen op elkaar gelijmd. Op 
deze manier zijn allerlei vormen en afmetingen te 
realiseren – van balken tot bogen en liggers. Door de 
houtvezels in de juiste richting te plaatsen, ontstaat 
een enorme treksterkte, stabiliteit en stijfheid. 

Voor bruggen is vooral de ontwikkeling van het 
horizontaal verlijmde glulam (glued laminated 
timber) doorslaggevend geweest. Door deze in 
grote afmetingen en lengtes te produceren worden 
overspanningen tot 30-35 meter mogelijk. Daarmee 
ontstaat een enorm potentieel voor de GWW, 
bijvoorbeeld waar het gaat om de renovatie van 
viaducten (waarvan we er in Nederland duizenden 
hebben). Door in het ontwerp rekening te houden 
met optimale ventilatie en het houten brugdek 
te beschermen met een waterdicht membraan en 
asfaltdek, gaan deze beschutte houten bruggen 
bovendien 100 jaar mee. 

Houten fiets- en verkeersbruggen 
in binnen- en buitenland
Hoewel houten verkeersbruggen van gelamineerd 
hout niet nieuw zijn in Nederland, zijn ze nog steeds 
een uitzondering. Ook gaat het dan meestal om 
zogenaamde hout-beton composietbruggen, waarbij 
het dek nog van beton is. Dat niets de overgang naar 
volledig houten bruggen in de weg staat, bewijst 
de Meerlobrug in IJsselstein. De constructie van 
deze alweer vijftien jaar oude 117 meter lange 
fietsbrug bestaat uit vier geprefabriceerde glulam-
kokers met een onder- en bovendek van vuren; de 
hoofdoverspanning bedraagt maar liefst 34 meter 
over het water. 
 
In Canada en Duitsland zijn al voorbeelden van 
volledig beschutte houten verkeersbruggen, waarbij 
ook het dek bestaat uit hout. In 2014 werd in 
Noord-Canada de 160 meter lange Mistissinibrug 
voor zwaar verkeer in gebruik genomen. Dichter 
bij huis, in het Duitse Hengersberg, is in 2011 
een houten plaat-liggerbrug gebouwd. Hier is 
een CLT-dek toegepast op block glulam liggers 
van vurenhout. De brug is 28 meter lang en heeft 

een hoofdoverspanning van 11,5 meter. De brug 
is speciaal ontworpen voor zwaar verkeer, maar 
door de toepassing van schoren heeft de brug toch 
een rank uiterlijk. Het zijn voorbeelden die laten 
zien dat verkeersbruggen met een volledig houten 
bovenbouw technisch al haalbaar zijn. 

Houten bruggen zijn sterk
De belangrijkste functie van een brug is het dragen 
van verkeerslasten. Hoe doet een houten brug het ten 
opzichte van een brug van beton en staal? De sterkte 
van hout is iets lager dan die van gewapend beton, 
maar hout is ook een stuk lichter. Genormaliseerd 
naar gewicht presteert gelamineerd zachthout 
daardoor beter dan beton – bijna te vergelijken met 
de eigenschappen van staal.

Beschutting en goed ontwerp 
beschermt tegen weersinvloeden
Door de constructie te beschermen tegen aanraking 
met hemelwater is onbehandeld zachthout goed 
in de Nederlandse buitenlucht te gebruiken. Duits 
onderzoek4  naar negen beschermde houten bruggen 
van zachthout bevestigt dat het vochtgehalte van 
beschut gelamineerd hout aan die eisen voldoet.
Bij een vochtgehalte boven 25% vermindert de 
levensduur van hout door schimmelgroei (houtrot). 
Voor een technische levensduur van 100 jaar eist de 
Eurocode voor houten bruggen dat het vochtgehalte 
in het hout niet meer dan vier maanden per jaar 
boven de 20% komt.
 
De weerstand tegen vocht varieert overigens per 
houtsoort. Zo is bijvoorbeeld voor de zoutloods van 
Rijkswaterstaat in Assen larikshout gebruikt voor de 
onbeschermde randliggers en eenvoudig vurenhout 
voor de overige liggers, die door het dak en de 
randliggers beschut zijn tegen de regen.

Meerlobrug, IJsselstein (© Gortemaker Algra Feenstra)

Mistissini verkeersbrug, Quebec - Canada (© Stantec)

Verkeersbrug Hengersberg - Duitsland 
(© Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG)

Houten verkeersviaduct concept (© Arup)

4 Fachhochschule Erfurt, Feuchtemonitoring an neun geschützten 
_Holzbrücken in Deutschland, December 2019

5 European Forest Institute, Gert-Jan Nabuurs et al, 2015, A new role          
_for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets
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Houten bruggen zijn brandveilig
Hout verliest zijn materiaalsterkte niet onder hoge 
brandtemperaturen. Tijdens een brand verkoolt hout 
aan de randen en vermindert de doorsnede van de 
elementen. Deze vermindering vindt plaats onder 
een constante brandsnelheid. De houtskoollaag die 
zich vormt op het oppervlak isoleert de doorsnede en 
vertraagt de inbranding. De doorsnede neemt wel af, 
maar hout verliest zijn sterkte niet.

Hout heeft dus een voorspelbaar brandgedrag en 
de brandsnelheid is goed te berekenen. Door het 
toepassen van massieve elementen in moderne 
houten bruggen is de impact van inbranding relatief 
laag.

Een voorbeeld: bij een ligger van 1,0m bij 1,5m is 
het doorsnedeverlies na een brand van 30 minuten 
minder dan 10%. Doordat de doorsnede vermindert, 
maar de sterkte van het materiaal in het onaangetaste 
deel gelijk blijft, vervormt een houten constructie 
veel minder dan bijvoorbeeld een onbeschermde 
stalen constructie.

Een brug kan zo ontworpen worden dat de 
brandweer overal goed bij kan en dat de schade 
bij een eventuele brand beperkt blijft. Door in het 
voortraject de draagconstructie iets zwaarder te 
maken dan noodzakelijk is, kan worden voorkomen 
dat deze na een korte brand vervangen hoeft te 
worden.

Duurzaam naaldhout
Het meeste hout voor de bouw komt uit Europa. 
Ongeveer 37% van het totale landoppervlak van de 
EU bestaat uit bos. Dit wordt in de meeste gevallen 
beheerd (85%) en is beschikbaar voor houtproducten. 
Het bosareaal is sinds 1990 met 7% toegenomen5 
en zal ook de komende decennia naar verwachting 
blijven groeien. In Nederland is volgens cijfers van 
het CBS uit 2015 83% van al het gebruikte hout 
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 

In Europa groeit 1 miljard m3 hout per jaar, waarvan 
600 miljoen m3 wordt geoogst6. Er is dus een netto 
positief saldo van 400 miljoen m3 hout per jaar in de 
Europese bossen. Om dat in perspectief te zetten: de 
Nederlandse bouw gebruikt per jaar slechts 2 miljoen 
m3 hout.
 

Hout uit duurzame productiebossen is niet slecht 
voor het klimaat. Het is juist beter dan een 
onbeheerd natuurbos. Duurzame bosbouw in 
combinatie met productie van houtproducten heeft 
uiteindelijk een hogere opgeslagen CO2 voorraad 
dan een natuurbos. Dit komt doordat een natuurbos 
langzaam steeds minder CO2 opneemt naarmate 
bomen ouder worden; totdat ze uiteindelijk zelfs 
weer CO2 gaan vrijgeven.

In een duurzaam beheerd productiebos worden de 
oudere bomen gekapt en jonge bomen aangeplant. 
Op deze manier blijft de CO2-opname van het 
gehele bos constant en wordt de al opgenomen 
CO2 door oudere bomen permanent opgeslagen in 
constructiehout. Houten bruggen hebben dus ook een 
belangrijke functie als opslag voor CO2.

Hoe lang gaan houten bruggen mee?
De Informationdienst Holz uit Duitsland gaat er 
vanuit dat de levensduur van beschutte bruggen van 
naaldhout tussen 80 en 100 jaar ligt7. De voornorm 
voor de nieuwe Eurocode Houten Bruggen – die op dit 
moment in ontwikkeling is – stelt dat beschutte houten 
bruggen door het volgen van de duurzaamheidsregels 
uit die norm een theoretische levensduur van 100 
jaar hebben. Hierbij is het van belang dat het hout 
beschermd is tegen regen en er bijvoorbeeld in het 
ontwerp rekening wordt gehouden met voldoende 
natuurlijke ventilatie. Regelmatige inspectie is 
hierbij essentieel, maar het verwachte onderhoud is 
vergelijkbaar met betonnen bruggen.

Op weg met hout
Het gebruik van gelamineerd hout in bruggen 
als alternatief naast beton en staal biedt nieuwe 
kansen. Kansen om een grote bijdrage te leveren 
aan het halen van de klimaatdoelstellingen die 
onherroepelijk op ons afkomen. Zowel voor 
het realiseren van CO2-reductie, als voor het 
terugbrengen van gebruik van primaire abiotische 
materialen in de GWW. Er is geen tijd te verliezen. 
En met de renovatie van duizenden viaducten 
in het vooruitzicht is dit hét moment om de 
overstap te maken naar een duurzame manier van 
bruggenbouwen. Volgende generaties zullen daar 
over decennia nog steeds de vruchten van plukken.

6 European Forest Institute, Gert-Jan Nabuurs et al, mei 2021, More 
_than enough wood in the European forest | EFI blog

7 Drüber und drunter – Brücken aus Holz, Informationsdienst Holz, 
_2019
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