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KIVI - Houtconstructies





• Zelfstandig Rotterdams ingenieursbureau 
sinds 1960

• 55 werknemers (TU/HTS)

- 5 raadgevend ingenieurs (RO)

- 12 projectleiders (RC)

- 20 constructeurs

- 12 BIM/modelleurs

- 6 administratief

• gecertificeerd ISO 9001

• gecertificeerd ISO 14001

• lid van VNConstructeurs / BmS / BV etc.



Rob Stark

Raadgevend Ingenieur



Patrick van Dodewaard

Projectleider



bestaand

nieuw

bestaand + nieuw



De zin en onzin van het bouwen 
van constructies in hout



De zin en onzin van het bouwen 
van constructies in hout

Circulair / Duurzaam construeren
Ervaringen uit de markt

Succesvolle hout/hybride constructies



• From: Mike Swift @ValuePivot

Circulair construeren



Circulair construeren



Cepezed
10.000  m2

Technova Ede Flexibiliteit - scholenstructuur
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Vlakke plaatvloeren



Flexibiliteit woongebouw



Het Platform

Flexibiliteit woongebouw



Demontabel bouwen

3895 detail KP SFB filmpje 2016.mp4
3895 detail KP SFB filmpje 2016.mp4


Hergebruik materialen
Droog bouwen

Flexibel indeelbaar

Biopartner



Veel vraag naar houtbouw 
vanuit de markt
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Aandachtspunten construeren in hout
- Materiaaleigenschappen

- Brandwerendheid
- Geluid

- Trillingen







milieulast
NMD 2.3

€ 4.000,-
€ 2.985,-

€ 2.890,-

Schaduwprijs staal en beton 
lager dan hout, hoe 
betrouwbaar is dit?





Joan Muyskenweg



Juiste materiaal op de juist plek



Juiste materiaal op de juist plek

Ook de functie speelt een cruciale rol 
in het succes van houtprojecten



Gestapelde woningbouw lastig
Veel vraag naar CLT woningbouw



Gestapelde woningbouw

Oase aan de Maas

Bewuste keuze in hout
Vloeropbouw 380 kg/m2 extra gewicht

Niet volledig CLT 



Scholenbouw binnen budget

Wolfert College 



Korte kolomafstand, tweelaags daarmee 
beperkte belastingen
Houten kanaalplaten

Bijzonder onderwijs, meer budget
Constructie = afwerking





Mare College



Spanten gelijke vorm, ruggegraat staal
Onderzijde stelbaar, montage Blob

MDF beplating als stijve, buigbare schijf



Gelamineerde spanten, korte 
h.o.h. maat met tandaard 

bouwhout vulling



Kantoorfunctie

Liander westpoort



Kantoorfunctie
Droog bouwen

Kolomstructuur
Juiste materialen



Bouwdeel D – houten vloeren





Bouwen in hout is niet automatisch 
duurzaam, maar het is wel een middel 

tot prachtige, duurzame projecten.



Bouwen in hout is niet automatisch 
duurzaam, maar het is wel een middel 

tot prachtige, duurzame projecten.

Als het juiste materiaal op de juiste 
plek wordt toegepast.
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