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CO2

40 % van de CO2 uitstoot in België komt van woningen en gebouwen. De snel veranderende 
technologie zal het bouwproces veel duurzamer maken door gebruik te maken van 
geprefabriceerde elementen

Wereldwijd is de productie van beton verantwoordelijk voor 8% van de CO2 uitstoot. 

In de waardeketen van de bouw zit 20% waste. Zowel afval als tijdsverlies als transport en 
constructiefouten. Het elimineren van al deze inefficiënties is een sterke stimulans voor de
industrialisatie van het bouwproces. 



Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel 
honderden jaren vast. De winning en productie van hout kosten zeer weinig energie en 
veroorzaken weinig CO2 uitstoot. 

Door fotosynthese zijn bomen in staat om CO2 uit de lucht te halen, gemiddeld 0,9 ton 
CO2 per m3. Hout heeft daarnaast, in vergelijking met andere fossiele materialen, zoals beton, 
aluminium, staal en kunststof, voor de winning en productie zeer weinig energie nodig en een 
lagere CO2-uitstoot (1,1 ton/m3). Dit betekent een reductie van de CO2-emissie van 2 ton bij 
gebruik van 1 m3.

Hout is CO2 neutraal en kan binnen de gebruiksduur van een gebouw zelfs een negatieve 
waarde laten zien doordat hout CO2 opslaat. 



Transport

Houtbouw is volledig te prefabriceren en licht in gewicht.
Bijgevolg is er veel minder uitstoot door vrachtverkeer. 
Soortelijk gewicht van gewapend beton is 5x hoger dan van hout.

1m² beton van 20 cm dikte  weegt 500 kg
1m² houtskeletbouw van 20 cm dikte weegt 45 a 50 kg  



Gewichtsbesparing
HSB elementen gemiddeld +/- 50kg/m²
Dragende HSB structuur weegt 1/3 à 1/4 van een traditionele constructie

→ Bouwen op minder draagkrachtige grond 
→ Lichtere funderingen
→ Prefab funderingen
→ Optoppingen



Met de switch naar ecologische houtbouw slaan we een dubbelslag: we brengen minder 
stikstof in de lucht en slaan meer CO2 op. 



Samen vernieuwend bouwen
Met geïndustrialiseerde oplossingen in hout

Voor beter leven, wonen en werken.



• Initiatief van Group Machiels. 

• Productie op CO2-vriendelijke wijze van wand, vloer- en dakelementen in 
houtskeletbouw (HSB)

• Volledig in houtskelet of hybride met beton en staal.

• Aannemer klasse 6 → turn-key oplossingen voor HSB gebouwen

• Eigen montage team

Machiels Building Solutions



GEVELELEMENTEN / BUILDING KIT



CAD - BIM

• Architectuurplan (.DWG) als onderlegger
• 3D (.IFC) model (BIM)

→ Ruwbouw (beton/staal constructie)
→ 3D Laserscanning – fotogrammetrie ➟ .ifc model



Brandweerstand: EI60



Akoestiek

• Vezelcementplaat 10mm
• Houtskelet: 45 x 140mm - hoh 400mm
• Glaswol 140mm – λ 0,037 
• PE-folie 0,15mm
• Leidingspouwlatten 45 x 45mm – hoh 400mm
• (Verticaal overeenkomstig stijlen houtskelet)
• Metalen veerregels 27mm – hoh max 500mm
• (Horizontaal geplaatst)
• Gipskartonplaat 12,5mm

Rw+Ctr = 45dB
Normaal akoestisch comfort

Rw+Ctr = 50dB
Verhoofd akoestisch comfort



❑ Hout is één van de weinige hernieuwbare 
bouwmaterialen

❑ CO2 neutraal
❑ Beperkte energie nodig bij productie en verwerking
❑ Hoog warmte-isolerend vermogen
❑ PEFC – FSC

MILIEU-IMPACT
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➢ Levensduur
❑ ETA

❑ Internationale studies :
▪ British Standard institution BS 7543 (2003): 60-year life expectance 

for all construction methods

▪ Dutch NIBE: Both timber-frame and solid brick house construction have 
a use phase lasting 75 years

▪ British Building Research Establishment (BRE): 120 timber frame 
homes built between 1920 and 1975 show that their condition is similar 
to that of same age traditional homes

▪ German University of Leipzig (2002): Traditional houses are no 
better regarding durability and life expectancy than timber frame homes

LEVENSDUUR
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CASE Vakantieparken

Center Parcs – Allgäu (D)

Opdrachtgever: Center Parcs Duitsland, onderdeel van Pierre & Vacances group
Ligging: Allgäu - Zuid Duitsland (640km)
Scope: 401 woningen WWD
Periode: augustus 2017 - juli 2018

200 werkdagen

Terhills Resort by Center Parcs – Dilsen-Stokkem

Opdrachtgever: LRM
Ligging: Dilsen-Stokkem (25km)
Scope: 250 woningen WWD
Periode: juli 2019 – augustus 2020

200 werkdagen



















MONTAGE BK



• Vezelcementplaat 12 / 18mm
• Skelet 45 x 200/240/280/300/…mm
• Glaswol /Rotswol (45kg/m³)
• Damprem – luchtdichte folie
• Leidingspouwlatten 40/60mm

Door derden:
• Veerregels (akoestiek)
• Afwerkingsplaat (gipskarton)

GE+: SAMENSTELLING

→ Nieten → Schroeven
→ Nagelen → Schroeven
→ Geklemd → ok
→ Nieten → …
→ Nagelen → Schroeven



CASE Nieuwbouw: Doktoren - Antwerpen

Ontwikkelaar: Immpact / Kairos
Architect: BINST
Aannemer: Interbuild











MONTAGE GE+



CASE Renovatie: Vuylstekelaan - Antwerpen

Bouwheer: ABC cvba
Architect: ARQ
Aannemer: Artes Roegiers





➢ Circulair van bij de start

➢ Circulair ontwerpen 
➢ Vaste maten van elementen (over verschillende projecten)

➢ Verdiepingshoogte standaard
➢ Woningen
➢ Kantoor
➢ Zorg

➢ Assen identiek
➢ Hoekaansluitingen

In hoeverre is dit mogelijk?

OPTIMALISATIES



Circulariteit en …

➢ Brand
➢ (R)EI60 / brandreactie ? 
➢ Nieuwe wetgeving?

➢ Akoestiek
➢ Verschillende functies = verschillende eisen

➢ Thermische eigenschappen
➢ Binnenzijde bij-isoleren

In hoeverre is dit mogelijk?
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