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Importeur in Nederland:

Duurzaam was nog nooit zo simpel!

Project Anne Frank School Utrecht

snel en duurzaaM bouwen  
Met kruislaaghout

De levering en plaatsing van het kruislaaghout (Klh) was in handen van enicon Massief 
Bouwen bv uit ‘s- hertogenbosch. De massief vurenhouten panelen worden kruislings over 
elkaar gelijmd,  wat de constructie niet alleen sterker maakt, maar ook is er minder krimp en 
heeft het geheel een warmte- en geluidsisolerend effect.  eigenaar Mark van Kessel vertelt 
dat het gebruikte hout afkomstig is uit oostenrijk en dat zij voor elke gekapte boom twee 
exemplaren terug planten. ook wordt het afvalhout opnieuw gebruikt als isolatiemateriaal. 
“op deze manier wordt op duurzame wijze omgegaan met hout en als echte houtliefheb-
ber vind ik dat wel heel belangrijk. overigens is het gebruik van hout in scholen naast het 
duurzaamheidsaspect ook nog eens goed voor de bewustwording van de leerlingen. het 
is bewezen dat zij beter omgaan met houten gebouwen dan met de traditionelere stenen 
panden. op de een of andere manier hebben ze meer respect voor een natuurlijk product 
en dat is natuurlijk alleen maar meegenomen!”

Snelheid 
het werken met Klh heeft naast bovengenoemde voordelen als grootste voordeel dat het ge-
heel wordt aangeleverd als bouwpakket en het plaatsen ervan tweemaal zo snel gaat als het 
bouwen met stalen of stenen constructies. Doordat het een droog systeem is, kan het meteen 
overgeschilderd worden en kunnen de installateurs direct aan de slag. “wij maken namelijk 
reeds in het voortraject alle uitsparingen voor bijvoorbeeld stopcontacten en leidingen. Dit 
vergt veel overleg vooraf, maar zodra wij het bouwpakket in elkaar gaan zetten, staat het na 
een paar dagen of weken –afhankelijk van de grootte van het gebouw.” 

      projectinfo

FriS en licht 
onDerwijSgeBouw

in utrecht is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de nieuwbouw van de Anne Frankschool. het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en 
biedt tevens ruimte aan een sporthal, buitenschoolse opvang en welzijnsorganisaties. Bijzonder aan de school is het talrijke gebruik van 
zogenaamd kruislaaghout; dit materiaal is niet alleen ingezet als hoofddraagconstructie, maar ook alle wanden, meerdere plafonds, de 
verdiepingsvloer en het interieur zijn hiervan gemaakt.

naast deze houtconstructie nam hoofdaannemer giesberswijchen ook de 
hele ruw- en afbouw en installaties op zich. voor het bedrijf was het werken 
met kruislaaghout geen alledaagse klus. “we moesten van tevoren goed be-
denken hoe we het een en ander gingen aanpakken: een goede voorbereiding 
is immers het halve werk”, vertelt projectleider patrick gerdsen. “we hebben 
het werk uiteindelijk opgedeeld in drie fases, zodat de bouw als een trein kon 
verlopen.” Door de bijzondere constructie werkte giesberswijchen ook met 
andere, voor haar minder bekende, onderaannemers in plaats van haar  vaste 
onderaannemers. gelukkig verliep deze samenwerking prima, mede door het 

goede integrale voorbereidingsproces en de altijd uitstekende samenwerking 
met de architect en andere adviseurs. 

Veiligheid 
De ligging van de bouwlocatie in een binnenstedelijk drukbevolkt gebied 
vroeg speciale aandacht om de veiligheid rondom de bouwplaats te kun-
nen waarborgen. gerdsen: “Met borden rondom de bouwplaats staan in- en 
uitritten voor vrachtverkeer duidelijk aangegeven, zodat dit ook duidelijk is 
voor de omwonenden. Daarnaast werken we altijd met een tekening van de 

bouwplaatsinrichting, waarop alle ins en outs staan vermeld. Dit doen we 
in overleg met de gemeente. tijdens vakanties krijgt de buurt een kaartje 
met contactgegevens in de bus, zodat ze weten wie gebeld kan worden bij 
eventuele calamiteiten. verder hebben we bewaking en een alarmsysteem 
met camera’s.” 

het gebruikte kruislaaghout heeft eigenschappen die goed passen bij de 
functie van de school. het zeer duurzame hout geeft de school een warme 
uitstraling, is vochtregulerend en heeft goede isolerende eigenschappen. 
Daarnaast heeft het voldoende massa om warmteaccumulerend te werken, 
wat zeer gunstig is voor het beheersen van het binnenklimaat. 

frisse school
De Anne Frankschool is gerealiseerd volgens het Frisse Scholenconcept. in alle 
verblijfsruimten wordt verse buitenlucht op natuurlijke wijze toegevoerd en me-
chanisch afgezogen op basis van een co2-gestuurde regeling. Deze regeling 
kan door de gebruiker ́ overruled´ worden. De afzuiging is in meerdere standen 
regelbaar per ruimte. in de klaslokalen wordt de verse, voorverwarmde buiten-
lucht hoog in de gevel toegevoerd en aan de gangzijde via een afzuigrooster 

afgezogen. Dit afzuigrooster wordt met een afzuigkanaal –voorzien van geluid-
demper- aangesloten op de afzuigventilator bovendaks. Door deze natuurlijke 
ventilatie, goede akoestiek en vele ramen en daklichten is de Anne Frank-
school een fris en licht onderwijsgebouw geworden.       ❚
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