
TRAINING

BOUWEN MET

HOUT

Module informatie

Basistermen, definities en de betekenis van circulariteit voor

houtbouw;

De relatie tussen circulariteit, MilieuPrestatieGebouwen (MPG),

materiaalgebruik, herbruikbaarheid en remontabel bouwen;

Houten bouwsystemen (HSB, CLT, LVL en modulaire bouw):

mogelijkheden, verschillen en uitdagingen.

Onderwerpen

Door Peter Kuindersma, Innovator & Systems integrator bij Ingenii

Bouwinnovatie

MODULE 1: CIRCULAIR

BOUWEN MET HOUT 

Algemene brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

Bepaling brandwerendheid houten constructies

Brandwerende doorvoeringen in houtconstructies

Brandklassen van gevelconstructies

Onderwerpen

Door Naaike van Bussel -van Amerfoort, adviseur brandveiligheid bij

Nieman Raadgevende Ingenieurs

MODULE 2: BOUWEN MET

HOUT EN BRANDVEILIGHEID

Dezelfde waarde, maar een ander geluid. Zijn de grootheden voor

lucht- en contactgeluidisolatie nog bruikbaar?

Geluidisolatie met massa en een massa-veer-systeem.

Voorbeelden van woningscheidende wanden en vloeren in

verschillende systemen (CLT, HSB, sandwichpanelen, HVB, …) 

Voorbeeldconstructies voor eengezinswoningen en kleine

appartementengebouwen, wanden, vloeren en knooppunten.

Onderwerpen

      en welke gevolgen heeft dit voor de geluidsisolatie.

Door Koen Temmink, adviseur geluid en akoestiek bij Nieman

Raadgevende Ingenieurs

MODULE 3: HOUTBOUW EN

GELUIDISOLATIE

Welke eisen worden er gesteld aan de bouwfysische 

Warmtetransport en warmteweerstand

Koudebruggen

Waterdichtheid en vochttransport

Dampspanningsverloop door constructie (diffusie)

Luchtdoorlatendheid

Onderwerpen

      kwaliteit van de schil?

Door Jitse Pijlman, specialist bouwtechniek en bouwfysica bij Nieman

Raadgevende Ingenieurs

MODULE 4: BOUWFYISCHE

AANDACHTSPUNTEN

HOUTBOUW

Weet u welke houtbouwsystemen er in de

praktijk mogelijk zijn;

Kunt u de voor-/nadelen en uitdagingen van de

verschillende houtbouwsystemen benoemen;

Weet u hoe houtbouw bij kan dragen aan de

circulaire uitdaging en begrijpt u de relatie

tussen houtbouw, MPG en herbruikbaarheid;

Heeft u handvatten gekregen waarmee u richting

kunt geven aan ontwerpen in houtbouw.

Na afloop van deze module

 

Kunt u samen met uw opdrachtgever

uitgangspunten bepalen voor een gezond

akoestisch klimaat in houten gebouwen.

Heeft u inzicht de mogelijkheden die houtbouw

daarvoor biedt.

Bent u in staat om – met behulp van online

hulpmiddelen – een hoofdopzet te maken voor de

bouwconstructie met een optimaal akoestisch

comfort.

Na afloop van deze module

 

·Weet u welke bouwfysische eisen aan de schil

worden gesteld

·Kunt u inschatten welke houten constructies

deze eisen kunnen halen

·Heeft u inzicht in de specifieke aandachtspunten

die spelen bij houten constructies en bij

modulaire constructies ten aanzien van isolatie,

lucht- en waterdichtheid.

Na afloop van deze module

 

Kent u de basistermen van de brandveiligheid uit

het Bouwbesluit

Leert u hoe de brandwerendheid van een

constructies getest wordt en hoe we ook aan de

brandwerendheid van houten constructies

kunnen rekenen.

Weet u waar op gelet moet worden bij de

brandwerendheid van aansluitdetails.

Weet u welke aandachtspunten er zijn bij

brandklasseneisen voor de gevel.

Na afloop van deze module

 


