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Onderwerp Onderzoeksdag “CONSTRUEREN MET HOUT” op vrijdag 5 januari 
2018 met aansluitend de VHC nieuwjaarsreceptie  

 
Locatie  Technische Universiteit Eindhoven 
 
Op vrijdagmiddag 5 januari 2018 wordt op de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te 
Eindhoven (TU/e), door André Jorissen (SHR - TU/e) in samenwerking met de Vereniging van 
Houtconstructeurs (VHC) een researchmiddag georganiseerd met aansluitend de VHC 
nieuwjaarsreceptie. U wordt voor het bijwonen van deze onderzoeksmiddag van harte uitgenodigd. 
Het bijwonen van deze middag is kosteloos.  
 
Het programma is enigszins gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. De reden hiervoor is de pensionering 
van Ad Leijten, jarenlang verbonden aan de Technische Universiteit Delft en daarna, sinds ongeveer 
10 jaar, aan de Techische Universiteit Eindhoven. Hij heeft een indrukweekende staat van dienst 
aangaande het begeleiden van vele studenten, nu werkzaam in de praktijk, theoretisch en 
experimenteel onderzoek en aangaande het inhoud geven aan vele (internationale) normen. Vooral 
de internationale activiteiten en het daarbij opgebouwde netwerk zorgen voor de gewijzigde opzet van 
de Onderzoeksmiddag: een aantal collega’s uit het internationale newerk zullen op de 
Onderzoeksmiddag aanwezig zijn en naast het geven van technisch inhoudelijke voordrachten ook 
een persoonlijk woordt tot Ad Leijten richten. Ad Leijten zal de lezingen afsluiten met een “validatie 
college”. 
Door het internationale karakter zal de voertaal voor een gedeelte van de Onderzoeksdag Engels zijn. 
Het hart van de Onderzoeksdag, voordrachten van studenten, die hun afstudeerwerk presenteren, is 
in het Nederlands. 
Door de gewijzigde opzet is er een ochtendprogramma, waar de voertaal Engels is, toegevoegd. De 
Onderzoeksdag begint dan ook al om 9:30 uur met een ontvangst / inloop. Er zal een (ruime) 
middagpauze worden ingelast, waarin overigens door de organisatie GEEN lunch zal worden 
aangeboden. 
Het is natuurlijk aan eenieder vrij om uitsluitend het middagprogramma, hoofdzakelijk in het 
Nederlands, bij te wonen.  
 
Indien u aan deze (mid)dag wenst deel te nemen verzoek ik u dit per e-mail (a.j.m.jorissen@tue.nl) of 

info@shr.nl) kenbaar te maken. Graag uw mail adres bij de aanmelding vermelden zodat wij u te zijner 

tijd een elektronische versie van de voordrachten kunnen toezenden. Tevens graag vermelden of u 

ook in de ochtend aanwezig zult zijn. 

U wordt ontvangen in de 

in het Auditorium van de 

TU/e. 

De presentaties zijn in 

zaal 4 van het Auditorium 

van de TU/e. 

Door uw aanmelding zijn 

wij in staat voor 

voldoende thee, koffie, 

etc. tijdens de ochtend, 

middag en tijdens de 

VHC Nieuwjaarsreceptie 

te zorgen. 

 

 

 

auditoriumauditorium
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2 
 

Thea van Huistee, een van de bestuursleden van de VHC, is eveneens met pensioen gegaan. Haar 

voordracht met als titel “KOersfondslid gaat (niet) met pensioen” markeert dit.Thea studeerde 

Konstructief Ontwerpen, nu Structural Design genaamd, aan de TU/e. De naam van de 

studentenvereniging, Koers, is duidelijk van Konstructief Ontwerpen afgeleid.  

Het programma omvat de in het volgende overzicht vermelde onderwerpen. 

 

Het overzicht  op de volgende pagina’s geeft u een indruk van de door TU/e studenten te 

presenteren onderwerpen.  

  

time / tijdstip onderwerp / subject door / by

9:30 - 10:00 ontvangst in het auditorium van de TU/e

10:00 - 10:15 opening in lecture hall 4 of the auditorium of the TU/e André Jorissen

10:15 - 11:35 "Cross Laminated Timber - Compression Perpendicular to the Plane" Prof. Gerhard Schickhofer

On the van der Put/Leijten model for splitting of beams loaded Dr. Joergen Jensen

English perpendicular to the grain by connections

Ongoing timber related research in the new Czech research center Prof. Petr Kuklik

Light weight construction elements (keel web) with non-linear Dr. Simon Aicher

buckling issues and othe issues

12:00 - 13:00 lunch

12:30 - 13:00 ontvangst in het auditorium van de TU/e

13:00 - 13:10 opening in zaal 4 van het auditorim van de TU/e André Jorissen

13:10 - 13:40 Trillings-gedrag van hout- beton vloeren - in Dutch Maurits Roks

13:40 - 14:10 Momentoverdragende houtverbindingen met stiftvormige Tioine Fokkens

verbindingsmiddelen gedurende aardbevingen

14:10 - 14:40 Gesegmenteerde houten schaalconstructies Sebastiën de Wit

14:40 - 14:45 afsluiting deel 1 - opening deel 2  - in Dutch André Jorissen

14:45 - 15:00 KOersfondslid gaat (niet) met pensioen Thea van Huistee

15:00 - 15:30 Pauze - POSTER PRESENTATIONS  - in Dutch / English

Mechanische eigenschappen van Kingspan TEK® Remco van Roestel

Niet-lineair gedrag van verstijfde sandwich panelen en het Jeff Modderman

kruip gedrag van EPS

15:30 - 15:35 opening part 3 André Jorissen

15:35 - 16:35 Designing Geosymbiosis and Sustainable Shelter Prof. Takeshi Shiratori

The K-N joint system recent applications: Bamboo tensile structure

English How can Structural Timber Design codes provide for uniform reliability? Prof. Jochen Koehler

Timber Concrete Composites - a new Eurocode 5 part Prof. Alfredo Dias

16:35 - 17:15 "validictory lecture" - in English Ad Leijten

17:15 - 17:20 closure / sluiting André Jorissen
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Verbetering van het trillings-gedrag van traditionele houten vloeren door het aanbrengen van 
een betonnen bovenlaag 
 Maurits Roks 
 
Houten vloeren zijn eeuwenlang 
gemeengoed geweest. Logisch, hout was 
eeuwenlang het enige bouwmateriaal, dat 
ook buiging kon opnemen. Na de 
introductie van het “moderne” 
bouwmateriaal beton en van gewapend 
metselwerk (Nehobo)  verloor hout in deze 
toepassing snel terrein. Vloeren van deze 
nieuwe materialen presteerden immers 
veel beter op het gebied van vooral 
comfort; vooral betreffende akoestiek en 
voelbare trillingen. De houtindustrie was 
wellicht ingedommeld en reageerde hier 
niet adequaat op. Dat is sinds een paar 
decennia veranderd waardoor de houten 
vloer aan een comeback bezig is. 
De voordracht van Maurits Roks beschouwd een van de comfort aspecten: voelbare trillingen.  Het 
aanbrengen van een laag beton op houten vloeren, natuurlijk schuifvast aan deze houten vloer 
bevestigd, doet ca. 20 jaar zijn intrede in de renovatiewereld. Deze vloeren, zogenaamde TCC (timber 
concrete composite) vloeren, vinden steeds meer toepassing in nieuwbouw projecten; zeker ook in 
“hoogbouw” projecten.  
 
Gedrag van momentoverdragende houtverbindingen met stiftvormige verbindingsmiddelen 
versterkt met voldraadse schroeven gedurende aardbevingen 
Toine Fokkens 
 
Sinds de problematiek m.b.t. aardbevingen ook in Nederland, Groningen, praktijk is geworden zijn we 
ons hierin gaan verdiepen. Zoals in andere gebieden op aarde het geval is zijn ook in Groningen 
metselwerk gebouwen het meest kwetsbaar. Metselwerk gebouwen zijn zwaar, waardoor het 
sommetje Kracht = Massa * Versnelling een 
grote waarde oplevert. Tevens ontbreekt in de 
meeste gevallen adequate samenhang. 
Dit is over het algemeen bij houtconstructies 
niet het geval: deze zijn licht en hebben 
samenhang. Aan de andere kant verdwijnt de 
samenhang en draagkracht als bros 
bezwijkende delen het gedrag gaan bepalen. 
De bros bezwijkende delen moeten daarom 
met een bepaalde oversterkte worden 
ontworpen. Hout gedraagt zich over het 
algemeen bros. Alleen als drukspanningen het 
bezwijken stuurt vertoont de constructie taai 
gedrag. In verbindingen met stiftvormige 
verbindingsmiddelen worden de krachten via 
drukspanningen overgedragen; hier is dus een 
sturing richting taai bezwijken mogelijk. Echter, 
stiftvormige verbindingsmiddelen introduceren 
spanningen loodrecht op de krachtsoverdracht 
en daardoor in de meeste gevallen tevens 
trekspanningen loodrecht op de houtvezel. Vooral deze trekspanningen “verzieken” het mogelijke taai 
gedrag. Wapening loodrecht op de houtvezel in de vorm van voldraadse schroeven kunnen in het 
verbeteren van het gedrag een essentiële rol spelen. Toine heeft zich tijdens zijn afstuderen hiermee 
bezig gehouden. 
  

Technaria® deuvel

(gebruikt in het 

beschreven onderzoek)

beton

wapening

vloerdelen

balklaag
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Parametrisch ontwerpen van gesegmenteerde houten schaalconstructies 
Het combineren van vorm, mechanica en cam (computer aided manufacturing)  
Sebastiën  de Wit 
 
Getriggerd door de realisatie van twee gesegmenteerde houten schaalconstructies is Sebastiën op 
“reis” gegaan om de achterliggende ontwerp processen, de benodigde kennis hiervoor en, vooral, de 
nodige en beschikbare software, die in de voorbereiding en tijdens de realisatie noodzakelijk zijn, te 
vinden. 
Op basis van analyses wordt een 
unieke, meest efficiënte, vorm 
gegenereerd, die in segmenten is 
opgedeeld. De segmenten moeten 
met verbindingen aan elkaar worden 
gemaakt om tot een reëel bouwwerk 
te kunnen uitgroeien. Hiervoor zijn 
verschillende ontwerpstappen nodig, 
die aan elkaar gelinkt zijn. Het 
ontwerpproces wordt dan ook wel 
een “digital chain”, een digitale 
ketting” genoemd. Deze “links”, 
schakels, in deze ketting komen aan de orde evenals de ontwikkeling van de verbinding waarmee de 
verschillende “segmenten”, vlakken, uiteindelijk aan elkaar worden gemaakt. 
 
 
 
Mechanische eigenschappen van Kingspan TEK®    Poster presentatie 
 Remco van Roestel 
 
Sandwich elementen als wandelementen, dat is in het 
kort “Kingspan TEK®”. De wanden dragen de vloeren 
en het dak. De vloeren dragen de belasting af op de 
binnenhuid. Aan de buitenzijde wordt de wand 
voorzien van een “schil”, die de windbelasting op het 
TEK® paneel afdraagt. 
Vooral de afdracht van de verticale belasting is 

interessant: in hoeverre draagt de buitenhuid hieraan 

bij? Het is evident, dat de sandwich, wat het TEK® 

paneel in principe is, zorg draagt voor de globale 

stabiliteit en daarbij op buiging wordt belast. De kern 

(PUR) draagt daarnaast bij aan het voorkomen van 

“lokale” instabiliteit. Remco onderzoekt deze 

fenomenen analytisch, experimenteel en numeriek. 

De resultaten van het onderzoek worden besproken 

 
  

segmenten(vlakken) met 

verbindingslijnen)

k
e
rn

 (
P

U
R

)
belasting

uit vloer

oplegging

wind
TEK® paneel

- 15 mm OSB 

- 112 mm PUR

- 15 mm OSB

binnenhuid

buitenhuid



5 
 

Niet-lineair gedrag van verstijfde sandwich panelen en het    Poster presentatie 
kruip gedrag van EPS 
Jeff Modderman 
 
Sandwich elementen bestaan uit sterke / stijve “huiden” en een veel zwakkere en slappere kern, die 
de huiden op afstand houden. De sterkte en stijfheid van de sandwich kunnen worden verhoogd door 
de huiden te verstevigen. Hiervoor kunnen natuurlijk de huiden worden verdikt en/of hiervoor een 
ander materiaal worden gekozen. In het geval van door KingspanUnidek gefabriceerde dak elementen 
worden lokaal houten regels aan de huiden gelijmd; het zo ontstane element wordt in de markt 
verkocht onder de naam “Aero”. Door de 
versteviging wordt vooral de momentcapaciteit 
verhoogd. Door de verhoging van de 
momentcapaciteit worden ook de verschillen in 
buigend moment over de lengte van het 
sandwichelement groter. Deze grotere 
verschillen resulteren in grotere 
schuifspanningen die door de kern, die niet 
worden verstevigd, moeten worden opgenomen. Qua sterkte stelt de kern dan ook een limiet aan de 
mate van versteviging. 
De doorbuiging van een sandwichelement is een samenstelling van buigvervorming (buigstijfheid EI) 

en afschuifvervorming (afschuifstijfheid GA, met  = afschuif coëfficiënt). Voor toepassing in een 

zogenaamde “Timoshenko ligger” heeft Timoshenko in 1921 voor rechthoekige liggers  = 5/6  
voorgesteld. Voor zuivere sandwich elementen is deze factor gesteld op 1.0. Voor de hier besproken 

sandwichelementen met verstevigingen is de waarde van de coëfficiënt  onduidelijk. 

Vervormingen hebben veelal een direct optredende en een tijdsafhankelijke component. De 

tijdsafhankelijke component noemen we “kruip”. Kruip treedt op in de houtachtige 

plaatmaterialen, die voor de huiden worden toegepast, en in de hardschuim materialen,  die 

voor de kern worden gebruikt. Aangezien er gerede twijfel bestaat over het kruipgedrag van 

vooral de hardschuim materialen (voor  thermoplastische en thermohardende materialen 

wordt de kruipfactor op 7.0 gesteld) is er een aantal jaren geleden een zogenaamd 

kruiponderzoek opgestart.  Daarbij grotere schuifspanningen in de verstevigde panelen 

veroorzaken een grotere afschuifvervorming in de kern, en daardoor een grotere 

kruipvervorming, die proportioneel tot de direct optredende vervorming wordt verondersteld. 

Tevens is er het vermoeden dat de hogere spanningen een hogere kruipfactor tot gevolg 

heeft; m.a.w. dat kruipvervorming spanningsafhankelijk is. Jeff heeft de kruipproeven, en de 

rapportage over het verloop hiervan, tijdens zijn afstuderen onder zijn hoede. Tijdens zijn 

presentatie worden resultaten geschetst. 
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