b aub u c he:
he t nieu w e s ta a l
pro d u c t ieh a l i+r h o l zb au l au t er ach,
o o s t enr ijk
BauBuche scoort functioneel en esthetisch hoog.

In een productiehal moest voldoende manoeuvreerruimte zijn voor de fabricage van
grootformaat houtbouwelementen. Eisen waren dat de dakvakwerkdragers weinig
hoogte mochten hebben, slank moesten zijn en , m moesten overspannen. Het
innovatieve product BauBuche (gelamineerd fineerbeuken) voldeed hier moeiteloos aan.

de nieuwe faciliteit (. m) zijn de productiemogelijkheden meer dan verdubbeld (. m).

Landschappelijke beperking Groot voordeel was
dat de onderneming zowel opdrachtgever, planner, constructeur, aannemer als gebruiker is. Daardoor was geen
eindeloos gepalaver tussen partijen nodig om het experi-

de bestaande bouw. Daklichten en hoge ramen zorgen
voor aangenaam en goed werklicht.
Indien gerealiseerd in hout, moest de hal vanwege de er
gemaakte grote houtbouwelementen hoger zijn dan de
andere twee productieplaatsen. Die grotere hoogte werd
echter behoorlijk gefrustreerd door de bouwregelgeving,
die daaraan een landschappelijke beperking stelde. Alleen
met staal was voldoende hoogteruimte voor elkaar te krijgen. Door de keuze voor BauBuche was er evenwel haast
zo slank te construeren, waardoor minder hoogte was
vereist en de machines tot , m hoog vrij kunnen laveren
met de grootformaten. Bij de verdiepte uitgang gaat het
zelfs tot , m, zodat de elementen op normale vrachtwagens kunnen worden geplaatst in plaats van op speciale
diepladers.

Ingewikkeld en duur BauBuche is bedacht door Pollmeier uit het Duitse Creuzberg. Als gekend leverancier
van vloeren, parket, planken, balken en (meubel)platen
van PEFC-gecertificeerd beuken blijft zij naarstig zoeken
naar vergroting van het bereik. Dat zocht zij op het constructieve vlak, waar de dienst vrijwel uitsluitend wordt
uitgemaakt door naaldhout. Loofhout omvormen tot
foto’s: i+r holzbau lauterach

bouwmateriaal was tot voor kort ook veel te ingewikkeld
en te duur. Bij loofbomen komen rechte stammen veel
minder voor dan bij naaldbomen, terwijl ook de kwasten
aanmerkelijk groter zijn. Voorts moet het drogen zorgvuldiger geschieden, en dat vergt dus meer kostbare tijd.
Bovendien verloopt de vervaardiging van constructienaaldhout aanzienlijk geautomatiseerder. Daardoor
betaal je voor één m gelamineerd beuken gemiddeld
algauw € .,-. Wat bijdroeg aan de ontwikkeling van
de innovatie is dat beuken overvloedig voorradig is in de
Duitse bossen.
Daarmee is het ook de eerste keer dat BauBuche op grote-
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ment met het nieuwe product aan te gaan. De langwerpi-
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(Straight). Om een grotere sterkte te bereiken, wordt

Aanzienlijke besparing op

minder materiaal nodig, wat een aanzienlijke besparing

% van de fineren kruiselings georiënteerd: Q (Quer).
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op grondstof én transport betekent. Zo komt het in prijs
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goed overeen met vuren, of staal: BauBuche kost onge-
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bladen, robuuste werkoppervlakken en plafond- en
wandbekleding heeft als waarden - x - mm bij

Hoge sterkte In totaal is  m BauBuche toegepast in

lengtes tot , m.

de dakvakwerken, dakribben en loopkraangeleiders. Per
vakwerk volstond , m; in vuren zou dat , m zijn ge-

Dubbele breedte Niet alleen heeft BauBuche een veel

weest. De drie kranen (tilvermogen  ton elk) lopen ieder
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dan naaldhout; zie vergelijkingstabel. Daardoor is -%

bevestigd. Varianten in vuren hadden een constructiehoogte van +  mm moeten hebben. De hoge sterkte
van het beuken stelde geen enkel probleem aan de langse
krachtsverdeling.

Vergelijkingstabel enkele eigenschappen

Buigsterkte


(N/mm )

Volumieke massa


(kg/m )

Elasticiteitsmodulus


(N/mm )

Krachten De , m lange vakwerkdragers, hart op hart
 m, zijn  tot  cm hoog. De boven- en ondergording
zijn  x , de diagonalen ertussen  x  mm. Met

BauBuche GL (gelamineerd
fineerbeuken - LVL)
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garage staan; kolom  is van hout om de aansluiting met
de naburige hal te vereenvoudigen. Samen vangen ze alle

Bron: Pollmeier.
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Waterafstotende lak Tijdens de montage mag het

op weg deze en andere voorzieningen een minder grim-

BauBuche absoluut niet in aanraking komen met vocht.

mig karakter te geven. •

Daar kan dit hout van duurzaamheidsklasse  niet tegen:

hans de groot

het trekt al snel krom en verliest tevens z’n zichtkwaliteit.
Ook in de gebruiksfase is contact met water ongewenst.
Inmiddels heeft Pollmeier een waterafstotende lak ont-
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wikkeld, die het hout tevens een mooie glans geeft. Een

In het project is onder meer  m gelamineerd fineerbeuken
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waarin vervolgens stalen schetsplaten en houten pennen
zijn ingelaten en gedreven. Als je er rondloopt, toont de

Locatie: Dammstrasse , Lauterach (Vorarlberg), Oostenrijk Opdrachtgever, ontwerp, constructeur: i+R Holzbau Lauterach (ir-holzbau.at) Ontwerp: Juniwind Architektur Dornbirn (juniwind.com) Aannemer: i+R Industrie
und Gewerbebau Lauterach (ir-industrie-gewerbebau.at) Leverancier BauBuche: Pollmeier Massivholz Creuzberg, Duitsland (pollmeier.com; BauBuche.com) Bebouwd oppervlak: ., m; totaal terrein: . m Bouwperiode: Juni  - maart  Bouwkosten: ± € , miljoen (incl. ondergrondse parkeergarage)

lange productiehal.

De vakwerken steunen af
op betonnen kolommen. De
blinde bevestiging verhoogt
de pronk.

