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1. DINGERAIS: VOEGLOOS METSELWERKSYSTEEM

A. Hogenelst
050-5279379
a.hogenelst@home.nl
www.aha-architekt.nl

André Hogenelst (architect) | Rinse Wiersum (constructeur)

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Een bevingsbestendige oplossing met een streekeigen product: rode
baksteen. De techniek bestaat uit gedilateerde metselwerkvlakken
waarbij de stenen door tuitvormige lipverbindingen aan elkaar
worden gezet. De vlakken kunnen zelf enige spanning opnemen en in
een groter verband kan zetspanning probleemloos worden
opgenomen. Het metselwerk is niet zelfdragend maar wordt bevestigd
aan een achterliggende hout- of staalskelet draagconstructie.

Verschillende configuraties zijn geanalyseerd door middel van een
lineair-dynamische tijdsdomeinberekening. Hiermee wordt het
werkelijke gedrag van de stenen tijdens een beving onderzocht. Met
een aantal aanpassingen kan het bestaande traditionele
strengpersprocedé geschikt gemaakt worden.

Onderzoekvraag
Wat is de capaciteit van flexibel metselwerk dat dusdanig is
ontworpen dat door het toepassen van ankers enige druk, schuif- en
buigspanning kan worden opgenomen waarna het in originele
positie terugkeert?

Conclusie
-

Buigingscapaciteit van de wand is iets verhoogd;
De ankers hebben onvoldoende capaciteit tot herverdeling;
Capaciteit van de ankers wordt ontweken;
Verplaatsing uit het vlak mogelijk tot 78 mm;
Scheurwijdte enkele stenen beperkt gebleven tot 1 mm.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

2. HENNEPBETONNEN BOUWELEMENTEN

Dun Agro BV
0597-675592
info@dunagro.nl
www.dunagro.nl

Hennepverwerkingsbedrijf Dun Agro BV | Ingenieursbureau Ritsma BV | SHR Wageningen |Bouwbedrijf Kooi BV | Huisman Warmtetechniek BV

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Onderzoek naar en het ontwikkelen, bouwen en testen van duurzame
aardbevingsbestendige woning(en) opgebouwd uit industrieel
vervaardigde prefab hennepbeton. Daarbij kijkend naar de
mogelijkheid om hennepbeton wand-, dak- en vloerelementen
concurrerend te produceren en bouwen door middel van
standaardisatie. Hierbij ligt de nadruk op de bouwvoorbereiding en
industrieel vervaardigd prefab hennepbeton om te kunnen
concurreren met conventionele bouwmaterialen en -technieken.

Dun Agro heeft 6 hennepbeton elementen van 1.25 x 2.75 meter
geproduceerd. Deze zijn op statische- en cyclische belasting getest bij
de TU Eindhoven, in samenwerking met SHR. Uit het onderzoek komt
naar voren dat elementen van hennepbeton op een soortgelijke manier
kunnen worden doorgerekend en toegepast als HSB-elementen

Onderzoekvraag
Is een ‘hennepbeton’-constructie daadwerkelijk geschikt om te worden
toegepast bij aardbevingsbestendig en duurzaam bouwen?

Conclusie
Dit systeem is vanwege soortgelijke eigenschappen als HSB-elementen
geschikt te maken is voor bevingsbestendiger bouwen. Daarnaast is
het een echt duurzaam, lokaal verbouwd product met lage
energiekosten met een negatieve CO2 footprint. Een woning van
hennepbeton neemt nog 40 jaar lang CO2 op. De totale keten van
teelt, verwerking en toepassing van de vezelhennepproducten in de
bouw vindt in Noord-Nederland plaats.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

3. KRACHTOPNEMENDE VEERCONSTRUCTIE

Vitavert Bouw &
Ontwikkeling
050-8200674
info@vitavert.nl
www.vitavert.nl

W2N Engineers B.V.| Bouw en Facility Nederland| OK Projects uit Groningen | Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Door het toepassen van een voorgespannen veerconstructie met
verankering op het draadeinde wordt de horizontale beweging van een
aardbevingen omgezet in een verticale kracht. Hiermee kan vervorming
van houtskeletbouwelementen mogelijk worden voorkomen.

De materialen zijn in een computermodel getest en afgezet tegen een
traditionele bevestiging. Uit de resultaten bleek dat bij toepassing van
de veerconstructie samen met een kleine aanpassing aan de wand,
deze bij 80% van de voorspelde aardbevingen in Groningen slechts
een minimale horizontale verplaatsing laat zien.

Onderzoekvraag
Is het mogelijk om vervorming van houtskeletbouwelementen
voorkomen door het toepassen van een krachtopnemende
veerconstructie?

Conclusie
- De huidige bouwnorm gaat uit van veiligheid, terwijl dit idee ook
schade aan de woning beperkt.
- Het gaat om een relatief eenvoudig toepasbare techniek bij prefab
bouw.
- Er zijn geen grote investeringen in machines en techniek
noodzakelijk.
- De veerconstructie zorgt ervoor dat er minder of kortere
stabiliteitswanden nodig zijn.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

4. BEVINGSBESTENDIGE GEISOLEERDE PANELEN

Coöperatie Vederlicht
06-51248381
info@vederlicht.house
www.vederlicht.house

Coöperatie Vederlicht |Bouwscoop |Eggworks |Star EcoAdvies|Stapprojecten|Aannemer Wiersma Aduard |

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Het bouwen met Structural Insulated Panels (SIPs) bestaat al vele jaren
in onder andere de VS en delen van Azië. In Nederland is het echter
nog een relatief nieuwe bouwmethode, maar wel één met (mogelijk)
veel voordelen bij aardbevingsbestendiger bouwen.

Door het lage gewicht is er meer vrijheid in de vormgeving voor
opdrachtgevers in de aardbevingsregio. Dit maakt maatwerk mogelijk
voor zowel woningbouwverenigingen als particulieren.

Onderzoekvraag
In het onderzoek wordt naar de grenzen van de mogelijkheden van
SIPs in de aardbevingsregio gezocht binnen drie hoofdthema’s:
constructieve veiligheid, brandveiligheid en energie-optimalisatie.

Conclusie
- Er wordt op duurzame wijze met duurzame materialen gebouwd.
- Comfortabel wonen in een energieneutraal huis.
- Het lage eigen gewicht zorgt voor ontwerpvrijheid.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

Componext / Brandsbouw
050-5757800
brands@brandsbouw.nl

5. BEVINGSBESTENDIGE STAALFRAMEBOUW
Brands Bouwgroep |DNN Groep |Unica Noord |Flim Architecten |Invent |Goudstikker-de vries |Hunesus

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Een bevingsbestendiger prefabwoning bestaand uit een basisunit
(stabiliteit en techniek) en flexibele woonruimte . Zo mogelijk een
all-electric woning die zijn eigen duurzame energie opwekt en de
mogelijkheid biedt om deze op te slaan.

De constructie van de prefabwoningen is opgebouwd rondom een 3Dstaalframe basisunit (de ‘kern’). Het staalframe wordt op een betonnen
funderingsplaat met geïntegreerde betonbalken geplaatst. Vloer,
plafond en 2 wanden worden onderling verbonden, zodat er portalen
ontstaan die gezamenlijk een ‘tunnel’ vormen. Hierdoor ontstaat er een
ductiel gebouw, waarbij de horizontale seismische belasting zelfs lager
blijkt dan de windbelasting.

Onderzoekvraag
Is er een duurzame, flexibele en veilige oplossing voor een
duurzame en bevingsbestendige bouwmethode in
staalframebouw?

Conclusie
Componext is geschikt voor alle soorten aardbevingsbestendigere en
duurzame nieuwbouw zoals vrijstaande woningen,
2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen.

Onix NL
050-5290252
info@onix.nl
www.onix.nl

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

6. CUBESTEE bevingsbestendig
Onix NL |Frisobouw |Rizoem|

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee: Cubestee, het plankenhuisje uit Groningen.
Een goedkope, eenvoudig te bouwen en gebruiken meebewegend houten
huis. De Cubestee moet in zichzelf stabiel zijn. Kleine bewegingen
worden in de details opgenomen.

De Cubestee zit vast aan de fundering. De stijve hsb wanden aan drie
zijden van de Cubestee en het gebint aan de open kant met momentvaste
verbindingen beperken het doorbuigen. Het gebint zorgt voor de
samenhang en is is sterk, maar nog licht vervormbaar (2 mm aan de
uiteinden, 15 mm in het midden). Deze geringe vervorming zal worden
opgevangen door de veerconstructie tussen de hoofddraagconstructie en
de kozijn kaders. De veerconstructie wordt nog getest. Het is al wel
mogelijk een bevingsbestendige Cubestee te krijgen met kleinere
glasvlakken.

“Het plankenhuisje kan niet scheuren, het zit vol met naden.
Zoals de gebinten van de boerderijen ook meebewogen wanneer het
stormde, het plankenhuisje kan ademen, meebewegen, zonder schade te
ondervinden”

Onderzoekvraag:
Hoe maken we de Cubestee bevingsbestendig? Hoe kan de beweging
optimaal worden opgevangen in constructie & details?

Gebintconstructie
momentvaste verbinding

Doorsnede

Detail veerconstuctie

gebint

trilling in de grond

kozijn kan beweging
opvangen
veer
stijve hsb wanden

Visualisatie bevingsbestendige Cubestee

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

7. SUTEKI WOOD SYSTEM

REFHOS
06-83268628
rvh@refhos.com
www.refhos.com

REFHOS-SED | De Ontwerpdivisie | ABT Wassenaar|adviesbureau Luning | SUTEKI Europa | RockWool |LG-europe

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
SUTEKI Wood Systeem, een eenvoudig paal- en balkbouwsysteem
zonder bouten en moeren, wordt in Japan al jaren succesvol ingezet
in gebieden met uiteenlopende aardbevingsbelasting. Het onderzoek
is gericht op de toepasbaarheid bij de geïnduceerde bevingen in
Groningen. Daarnaast is het belangrijk om de duurzaamheid van het
houtskeletbouwsysteem te onderzoeken.

De portalenconstructie van houten kolommen en liggers en
koolstofstalen koppelingen van SUTEKI zijn licht, sterk en flexibel. Dit
geeft het systeem een hoge q-factor. REFHOS heeft samen met ABT
Wassenaar vastgesteld dat het SUTEKI Wood Systeem ingezet kan
worden in Groningen. De parametrische benadering en verwerking van
het SUTEKI voor architecten, constructeurs en bouwkundigen is uniek.
Van alle denkbare verbindingen zijn de maximale belastingen bekend
en gecertificeerd.

Onderzoekvraag
Hoe kan het Japanse SUTEKI houtskeletbouwsysteem bij
aardbevingsveilig bouwen in Groningen worden gebruikt?

Conclusie
Doordat een ontwerp softwarematig gecontroleerd kan worden, kan
de aardbevingsbestendigheid eenvoudig en snel vastgesteld worden.
Eventuele aanpassingen aan constructie, bouwmethode of ontwerp zijn
eenvoudig door te rekenen. Dit bespaart engineeringskosten en borgt
de voortgang en kwaliteit van de woning.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

8. HOUTSKELET STABILITEITSKERN IN RIJWONINGEN

NBvT
035-6947014
info@nbvt.nl
www.nbvt.nl

NBvT | VDM Woningen | SKH | De Groot Vroomshoop | Toeck Ingenieurs- en adviesbureau | SHR | TU Eindhoven

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Het ontwikkelen van een aardbevingsbestendig houtskeletbouwsysteem op basis van NPR 9998. De innovatie zit in de stijve kern, al
of niet in combinatie met geactiveerde wandschijven en in de ductiele
verbindingen van de bouwdelen in de verbindingen voor afdracht van
krachten naar de fundatie.

Een stappenplan voor het maken van een aardbevingsbestendig
ontwerp en constructie in houtskeletbouw. Een integraal ontwerp voor
rijwoningenwoningen in houtskeletbouw. De aardbevingsbestendige
componenten zijn toepasbaar bij alle woningtypen. De q-factor is
bepaald en verbindingen zijn getest.

Onderzoekvraag
Kan de veiligheid gewaarborgd worden door een stabiele kern en/of
taaie wandschijven?

Conclusie
Woningen zijn relatief eenvoudig aardbevingsbestendiger te maken
tegen lage meerkosten (9 à 10% van de bouwkosten). Op basis van
de onderzoeksresultaten wordt een op de NPR 9998 gebaseerde
SKH-publicatie opgesteld. Deze wordt ondergebracht onder de
bestaande KOMO-certificering Houtskeletbouw. Deze is openbaar en
voor iedereen toegankelijk.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING RONDE 1

9. DEMPERS IN GEBOUWFUNDERING
Total Technical Solution BV |CHR Structural

TTS
A.Spijkerman@TTSolutions.nl
www.TTSolutions.nl
CRH Structural
E.devries@chrstructural.nl
www.CHRstructutral.nl

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
EarthQuake Protection (EQP) elementen reduceren de
bevingsbelasting in de bovenbouw met circa 80%. Vrijwel alle
traditionele bouwsystemen kunnen hierdoor toegepast (blijven)
worden, zonder concessies te doen aan de indeling en het uiterlijk van
de woning.

1. Berekenen ideale stijfheidsverhouding tussen stijfheid in
horizontale en verticale richting
2. Onderzoek naar dimensionering stalen eindplaten
3. Onderzoek naar inspectie en verwisselbaarheid
4. Bepalen van gewicht per element en de verhouding van het
zwaartepunt en de breedte van de woning
5. Kruiptesten, statische testen, duurtesten, opzetten
kwaliteitsborgingssysteem

Onderzoekvraag
De cellen van de demper imploderen. Verdwijnt er materiaal? Wordt
hierdoor energie geabsorbeerd? Hoe reageert de bovenbouw op de
demper tijdens een Groningse beving?

Conclusie
TTS en CHR hebben ingezet op het voorkomen van schade en het
behoud van waarde en woongenot. Dit resulteert in courante,
waardevaste woningen. De meerkosten van het EQP-systeem
bedragen circa €10.000,- per woning.

INNOVATIECATALOGUS NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELIING RONDE 1

10. BESTENDIGER BOUWEN IN KALKHENNEP

Hempflax BV
06-50129109
john@kalkhennepbouwned
erland.nl
www.hempflax.com

KalkHennepBouw Nederland | Hempflax | Eco Bouw Salland | TU Eindhoven

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Kalkhennep is een biocomposiet met unieke hygrothermische
eigenschappen. Het wordt al jaren als niet-constructief
isolatiemateriaal toegepast in de schil van energiezuinige gebouwen
met een zeer lage CO2 footprint. De bestanddelen (hennephout, kalk
en toegevoegde natuurlijke mineralen) komen deels uit de regio of
worden binnen een straal van 400 kilometer gewonnen. Het idee is
om dit materiaal toepasbaar te maken voor bevingsbestendige
nieuwbouw.

Onderzoek gedaan naar de relevante materiaaleigenschappen van
kalkhennep op basis van de hydraatkalkformule HempQi.
Verschillende testen zijn uitgevoerd op kalkhennepblokken om de
bevingsbestendige eigenschappen van het materiaal te kunnen
vaststellen.

Onderzoekvraag
De hypothese dat een bouwmateriaal op basis van kalk, zonder extra
toevoeging van cement, een beter passend ductiel gedrag vertoond
dan traditionele, kwetsbare bouwmaterialen op basis van cement.

Conclusie
Een woning van kalkhennep is lichter dan een traditioneel gebouwde
woning en biedt meer thermisch comfort in termen van temperatuur,
relatieve vochtigheid en warmtecapaciteit. Kalkhennep is een Nontoxisch bouwmateriaal waarmee een hoogwaardig geïsoleerd, dampopen, biobased gebouw kan worden gerealiseerd met een negatieve
CO2 footprint.

INNOVATIECATALOGUS NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELIING RONDE 1

11. GEKOPPELDE HOUTSTAPELBOUW

EconStruct BV
058-2135615
info@econstruct.com
www.econstruct.nl

Ingenieursburo EconStruct BV | AntonEr Advies | Suomen Loghouse

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
De LogBörg is een doorontwikkeling van de klassieke Finse losse
houtstapelmethode tot een moderne, duurzame en gekoppelde
houtstapelbouwmethode en naar verwachting bestendig uit te voeren.

Constructieve opbouw getoetst aan de meest recente eisen t.a.v.
aardbeving bouwen. Aardbevingsbestendige bouwkundige
detaillering van o.a. deuren en ramen hebben we hierbij toegepast.

Onderzoekvraag
Hoe kunnen we een gebouw in het houtstapelsysteem zo construeren
dat het op eenvoudige en nagenoeg schadevrij manier kan omgaan
met verplaatsingen die ontstaan tijdens aardbevingen?

Conclusie
Door gebruik te maken van onderling gekoppelde logs en het
toepassen van innovatieve verankeringen bij de wandaansluitingen is
de constructie in staat om horizontale verplaatsingen schadevrij te
kunnen doorstaan. De bewegingsvrijheid van de constructie wordt
mede ondersteund door de juiste bouwkundige detaillering. Door
introductie van koppelstukken is de basis gelegd voor een
systeemeigen tweede schil; de eerste (binnen-) schil is dragend en de
tweede (buiten-)schil is wind- en waterkerend. De tussenruimte van
27,5 cm wordt benut voor een isolatiejas van hennepwol.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING – RONDE 2

12. TRILLINGSBESTENDIGE FUNDERING

Nederboom BV
050-2111909
info@nederboom.nl
www.nederboom.nl

Nederboom BV | Vuurboom BV | Needs adviesbureau | TU Delft | Ingenieursbureau Wassenaar | StabiAlert | Ingenieursbureau Econstruct BV

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Uitgangspunt van de trilling bestendige fundering is de opname van
energie (trillingen) uit de ondergrond, ongeacht frequentie of richting,
door de funderingsconstructie. Gevolg is dat de trillingen van de
aardbevingen op de grens van de ondergrond en het gebouw worden
gereduceerd. Hierdoor wordt de constructie minder blootgesteld
worden aan aardbevingsenergie (trillingen).

De speciale samenstelling van Trilling Absorberend Schuimbeton heeft
o.a. als aanvullende eigenschap dat het materiaal dempend werkt,
waarbij het trillingen opneemt. TAS is ook zeer stijf, waardoor het
materiaal niet scheurt of stukgaat, ook niet als het (veelvuldig) aan
trillingen wordt blootgesteld.
Toegepast in een funderingsconstructie heeft TAS een dempende
werking van ca. 30 % op de constructie erboven. Diverse variaties
hiervan zijn op alle benodigde materiaalkundige eigenschappen
onderzocht bij de TU Delft.

Onderzoekvraag
Het testen van de materiaaleigenschappen van Trilling Absorberend
Schuimbeton (TAS).

Conclusie
De Trilling Bestendige Fundering is een evenwichts-plaatfundering op
basis van het materiaal Trilling Absorberend Schuimbeton. De lagen
van dit speciale schuimbeton, voorzien van een constructieve druklaag
van normaal beton zorgen voor een evenwichtige plaatfundering.
Door het toepassen van lichte materialen ontstaat een evenwicht
tussen het gewicht van het gebouw (de woning) en het
draagvermogen van de trillingbestendige fundering.

INNOVATIES NIEUWBOUW-INNOVATIEREGELING – RONDE 2

13. KalkHennepBouw NL: Ductiliteit KalkHennep

J. van de Wetering
06-50129109
john@kalkhennepbou
wnederland.nl
www.kalkhennepbouw
nederland.nl

KalkHennepBouw Nederland| TU/e

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Toepassing van een biobased bouwmateriaal op basis van kalk en
hennephout in de isolerende bouwschil biedt naast een energiezuinig
en comfortabel binnenklimaat, en een negatieve CO2 uitstoot, tevens
ductiele eigenschappen. Deze lokaal verkrijgbare materialen kunnen
goed verwerkt mogelijk goed passen in nieuwbouw en ook
renovatieopgaven in het bevingsgebied.

Op basis van drukproeven uitgevoerd op verschillende samples
KalkHennep zien we dat de specificatie van de bestanddelen
(hennephout, hydraatkalk en minerale additieven), de
mengverhoudingen van deze bestanddelen, en de verwerking hiervan,
van invloed zijn op de ductiele eigenschappen van het biocomposiet.
Voor de (damp open) stuc afwerking blijkt dat met name een goede
hechting met de ondergrond belangrijk is voor het bezwijkgedrag van
het bouwdeel bij bevingen.

Onderzoekvraag
Met welke (cement-vrije) samenstelling levert KalkHennep optimaal
ductiel gedrag, en welke voorwaarden stelt dit ten aanzien van
materiaalspecificaties, de verwerking en de afwerking van het product
in geveltoepassingen.

Conclusie
KalkHennep op basis van hydraatkalk is meer ductiel dan cementhoudende (hydraulische) varianten. Een hoger aandeel kalk verbetert
deze eigenschappen, maar zal ook van invloed zijn op andere
relevante productkenmerken, zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarde,
vochtregulering en warmtecapaciteit.
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www.lofthome.nl

14. Lofthome - No More Bricks
BKVV Architecten | bouwadviesbureau Strackee BV | bureau Kerkhoff

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Het ontwerp van Lofthome is gebaseerd op het archetype van een
(woon-) schuur met de ruimtelijkheid en de uitstraling van een
industriële loft. Kenmerkend een op zichzelf staand volume met een
eenvoudige hoofdvorm, een sobere detaillering en een stoere
materialisatie. Door de constructieve opzet van de Lofthome,
bestaande uit een staalskelet met een lichte gevelopbouw, lijkt deze
eenvoudig aardbevingsbestendig te maken.
Onderzoekvraag
Het onderzoek bestaat uit het doorontwikkelen van het concept
Lofthome, zodat dit concept aardbevingsbestendig kan worden
uitgevoerd. Er is ingegaan op de relatie tussen een flexibele
constructie en de stijve schil/bouwkundige elementen met een nadruk
op de grote glasoppervlakten van de kopgevels.

Uit de berekeningen is naar voren gekomen dat tot de contourlijn
van Hoogezand en Bedum, de Lofthome in z’n huidige uitwerking
reeds voldoet aan de NPR9998.
Door de verdiepingsvloer in gewicht te reduceren kan de Lofthome
bevingen weerstaan tot een ag-ref van 0,17g. Dit komt neer op de
contourlijn rond Slochteren en Delfzijl uit de NPR9998.
Bij een bouwlocatie met een grotere maximale ag,ref zijn er een
aantal aanpassingen doorgevoerd, een houten verdiepingsvloer
i.v.m. gewichtsreductie en zwaartepunt verlaging en een aantal
verstijvingen in de constructie.
Daarnaast is de grootste aanpassing het ontwerp van de glazen
kopgevel, hierbij zijn diagonalen geïntroduceerd waardoor er een
zeer stijf spant is ontstaan en een tot de verbeelding sprekende
gevelindeling.

Afbeelding
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15. Econstructie BV

ir. Maarten Janssen
06-21824814
maarten@econstructie.nl
www.econstructie.nl

Econstructie BV

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Het aardbevingsbestendige INSITU bouwsysteem doorontwikkelen
naar een PREFAB bouwsysteem.

We zitten op dit moment midden in de testfase van het prefab
bouwpaneel. Er zijn constructieve testen gedaan van het betonnen SIP
bouwsysteem en de resultaten zijn nog veel beter dan verwacht
(zelfddagend tot 10+ verdiepingen). Op dit moment zijn we aan het
testen hoe we het beste kunnen bekisten en storten in de betonfabriek
en de resultaten zijn bemoedigend. De knooppunten kunnen worden
opgelost door zgn. ‘natte knoop’ aansluitingen. ‘Droge knoop’aansluitingen moeten we nog onderzoeken.

In de huidige bouw is een verschuiving merkbaar van het traditionele,
ambachtelijk bouwen naar een meer systematisch,
industrieel bouwen. Doordat we in willen spelen op deze toekomst
hebben we besloten het bestaande aardbevingsbestendige
bouwsysteem door te gaan ontwikkelen naar een prefab
bouwsysteem.
Voordelen: kwaliteit, bouwsnelheid, kostenreductie en
risicovermindering.
Onderzoekvraag
We willen het prefab bouwsysteem gaan testen op seismische
veiligheid (=aardbevingsbestendigheid)

Conclusie
We zitten midden in de
verschillende testfases.
De resultaten zijn erg
bemoedigend maar nog
niet voltooid.
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Staalframebouw Nederland
www.staalframebouwnederland.nl

16. Staalframebouw-Nederland
Staalframebouw Nederland | Arthos Advies

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Aardbevingsbestendig en energiearm ontwerpen en bouwen met een
eigen ontwikkeld Staalframe bouwsysteem.

De ontwikkelde constructies halen probleemloos de gestelde doelen en
nieuwe Normen. Nadat dit onderdeel was uitgevoerd volgden de
stappen van het energiearmere (passieve) bouw en de eenvoudige en
foutloze uitvoer door bouwpartijen. Daartoe is er een handboek en
zijn er handleidingen voor de montage geschreven.

Onderzoekvraag
Het onderzoeken van de mogelijkheden om een
aardbevingsbestendige constructie op basis van koud gewalst staal
(staalframe) te combineren met een energiearmere bouwwijze. Om
de kosten onder controle te houden moet het bouwsysteem tevens op
eenvoudige wijze door elke aannemer kunnen worden uitgevoerd.

Conclusie
Het proces heeft een upgrade gegeven aan het ontwikkelde
bouwsysteem welke al in opmars was als vervanger voor houtskelet en massieve bouw. Het resultaat is een aardbevingsbestendige,
extreem duurzame en energiearme bouwmethode.

www.staalframebouw-nederland.nl
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17. MASKERADE BOUWMETHODE

0620403498 / 0643081398
maarten@maskeradebouw.nl
www.maskeradebouw.nl

Maskerade OGP

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
De MASKERADE bouwmethode moet, omdat we in het
aardbevingsgebied willen bouwen en produceren
aardbevingsbestendig worden. Het idee is dat dit met behoud van de
kernwaarden en met beperkte middelen moet kunnen.
De kernwaarden:
- de vrij indeelbare ruimten van 7,2 m breed en 3 meter hoog
- woningscheidend bouwen tot en met 5 bouwlagen
- hoge bouwsnelheid (plug & play), tot en met het dak in 1 dag glasen waterdicht

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er op twee manieren tegemoet
kan worden gekomen aan de vraag om Maskerade beving bestendig
te maken:
1.STAR Hierbij is de fundering en de stabiliteitsconstructie aangepast
(en daarmee het ontwerp).
2. FLEXIBEL. Hierbij is de gebouw geplaatst op glijschalen en is de
fundering aangepast (en daarmee het ontwerp). Er zijn hierbij geen
extra voorzieningen voor de stabiliteit nodig.

Onderzoekvraag
We willen weten welke aanpassingen er nodig zijn om het IDEE waar
te kunnen maken. Voor de beantwoording van deze vraag is een
bestaand ontwerp van 7 appartementen van Rotterdam naar
aardbevingsgebied verplaatst. Dit ontwerp wordt getoetst aan de
constructieve randvoorwaarden van deze locatie. De gevolgen zijn
onderzocht en oplossingen zijn in beeld gebracht.

Beide oplossingen die uit het onderzoek naar voren komen bevestigen
dat we met behoud van de kernwaarden met Maskerade
bevingsbestendig kunnen bouwen. Het Maskerade ontwerp moet
daarbij op de randvoorwaarden van het bevingsgebied worden
afgestemd. Bij de keuze STAR of FLEXIBEL gaat onze voorkeur uit naar
FLEXIBEL. De randvoorwaarde daarbij is wel dat de glijschalen
technisch/financieel haalbaar moeten zijn.

Conclusie
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18. QUAKESHIELD

QuakeShield BV
P.Schultinga
0613079962
info@quakeshield.com
www.quakeshield

Oosterhof Holman | SealteQ

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Toepassen van voorgevormde stenen die vervolgens versterkt worden
door het vanaf één zijde te instaleren van een wapeningsnet en FRPstrips.

Uit het vlak kunnen we veel toevoegen in termen van krachtopname.
Idem voor in het vlak. De krachtopname van een met QuakeShield
versterkte wand van Porotherm blokken is nagenoeg gelijk aan de
kracht opname van onversterkt bakstenen metselwerk.

Onderzoekvraag
Is QuakeShield geschikt voor toepassing bij de meer moderne
metselstenen en –blokken.

Conclusie
Porotherm blokken zijn geschikt om versterkt te worden met
QuakeShield De in het vlak capaciteit van Porotherm blokken is
slechter dan de in het vlak capaciteit van bakstenen metselwerk.
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19. DE BLOK

www.daad.nl
www.dantumawegkamp.nl
www.hibex.nl

DAAD | Dantuma-Wegkamp | Hibex

Korte omschrijving van de innovatie
Het idee
DE BLOK wordt samengesteld uit twee gestapelde U-vormen (met
gekoppelde kaders op de uiteinden) van prefab beton. DE BLOK is
ontwikkeld als een constructieve schakelbare- en stapelbare woning,
waarbij de 30 m2 vloeroppervlak bijna volledig vrij indeelbaar is. In
verband met transportgewicht zijn voor de dimensies van vloeren en
wanden de dimensies aangehouden die conform NEN-EN-1992
minimaal toegepast mogen worden. Daarmee is het een relatief lichte
betonconstructie. Het is interessant om DE BLOK toe te kunnen passen
in het aardbevingsgebied voor zowel tijdelijke- als permanente
huisvesting.
Onderzoekvraag
In hoeverre kan het concept DE BLOK voldoen aan de NPR 9998
(december 2015) en is deze zonder bouwkundige aanpassingen toe
te passen in het aardbevingsgebied. Daarbij is tevens onderzocht
welke stapelingen/configuraties er in het aardbevingsgebied mogelijk
zijn.

Resultaten uitgevoerde onderzoeken /
conclusie
DE BLOK is met eenvoudige constructieve aanpassingen (extra
wapening in de kaders en/of vloeren en/of wanden) toe te passen in
het aardbevingsgebied. De stapeling van DE BLOK in de binnenste
cirkel van het aardbevingsgebied is beperkt. In dat gebied kunnen
maximaal 2 lagen worden gestapeld en is een eventuele uitkraging
niet mogelijk. Buiten de binnenste cirkel zijn meer
stapelingen/configuraties mogelijk. Dit zal per situatie nader
beoordeeld moeten worden. Het onderzoek heeft een goed inzicht
gegeven in de maatgevende trillingsvormen op basis van het Modale
Respons Spectrum en de daarbij optredende krachtswerking. De
berekende trillingstijden zitten in de bovengrens van het Respons
Spectrum.
Door het relatief lage gewicht van de betonconstructie zijn de
resultaten verrassend beter dan vooraf ingeschat op basis van
handberekeningen en biedt DE BLOK goede toepassingsmogelijkheden
in alle contouren van het aardbevingsgebied.
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20. CelluTex BV: Aardbevingsbestendig Bouwen met
CelluPlex

CelluTex BV
085 – 744 16 16
info@cellutex.eu
www.cellutex.eu

A.W. van der Meer / L. Bruins | IVA+ Collectief

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
CelluPlex heeft een zeer laag eigen gewicht. Het kan een goed
alternatief bieden voor traditionele bouw in aardbevingsgebieden. Uit
diverse onderzoeken is inmiddels gebleken hoe lichter het materiaal,
hoe minder kinetische energie (bewegingsenergie) de
draagconstructie van het gebouw hoeft te weerstaan. Daarnaast is het
van groot belang dat het materiaal enigszins flexibel is, waardoor het
kan meebewegen met de trillingen. Deze cruciale punten zijn precies
de sterke eigenschappen van CelluPlex.

Inmiddels heeft het materiaal diverse testen doorstaan voor geluid,
brandwerendheid, waterdichtheid, UV-bestendigheid en isolatiewaarde. De gebruikte vouw- en bevestigingsprincipes, lijmen en hightech-tapes zijn getest op onder meer hechtingskracht.
De testen en berekeningen inzake sterkte en stabiliteit van het
materiaal en de ontwikkeling van diverse bouwkundige details zijn in
volle gang.

Onderzoeksvraag
Kan CelluPlex met succes worden ingezet bij het bouwen van
aardbevingsbestendige woningen door het ontwikkelen van
bouwkundige aansluitingen?

Er staat nog een aantal testen en berekeningen op de rol. Dit betekent
dat er nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken. De
testen die zijn gedaan stemmen echter hoopvol en het ziet ernaar uit
dat bouwen met CelluPlex een grote bijdrage kan leveren aan
circulair, duurzaam, licht en veilig bouwen.

Conclusie
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21. Gewapende metselwerkpenant

Stichting Stapelbouw
026-3845630
info@stapelbouw.net
www.stapelbouw.net

Stichting Stapelbouw | Gerard Westenbroek | Rob van der Pluim

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Het aanpassen van de bouwmethode voor de momenteel gangbare
gemetselde stabiliteitspenanten door het toepassen van wapening
zonder aanhechting in plaats van de bij beton gangbare wapening
met aanhechting. Hierdoor kan de traditionele bouwwijze in
metselwerk met relatief geringe aanpassingen gehandhaafd blijven.

Het nog lopende onderzoek beoogd uitbreiding van de kennis van:
- de capaciteit en degradatie;
- het vervormingsgedrag en de energiedissipatie bij cyclische
belastingen waarbij als parameters worden beschouwd: het type
metselwerk, de slankheid van de penanten en het percentage
wapeningshoeveelheid.

Onderzoekvraag
Uit eerder onderzoek bleek dat de maximale weerstand van de
penanten tegen horizontale belasting aanzienlijk toeneemt ten
opzichte van de variant waarin wapening met aanhechting werd
toegepast. De capaciteit van het metselwerk kan bij zonder
aanhechting beter worden benut. Vraag is of de toename van de
vervormingcapaciteit zicht geeft op het kunnen behouden van de
traditionele bouwwijze zonder de afmetingen van stabiliteitspenanten
extreem te laten toenemen en de gangbare lay-out van rijtjeswoningen
veel te veranderen.

Conclusie
Onderzoek is nog niet afgerond en resultaten zijn nog niet
beschikbaar. Doel is door het toepassen van de juiste hoeveelheid
wapening in relatie tot de metselwerkeigenschappen en de afmetingen
van het penant een ductiel gedrag te verkrijgen tezamen met relatief
grote verplaatsingen. Hierdoor zal de volgens NPR 9998 in rekening
te brengen quasi statische belasting afnemen.
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22. StrawBlocksSystems:
Dragende Prefab Stro elementen

Pim Hondeveld
0545-481579
h.hondeveld@xs4all.nl
strawblockssystems.nl

Pim Hondeveld

Korte omschrijving van de innovatie
Het idee
Twee innovaties van Straw Blocks Systems, die een niet onbelangrijke
bijdrage kunnen leveren voor de realisatie van bevingsbestendige
woningen en gebouwen in Groningen en daarbuiten.
• Machine die ruwe strobalen omvormt tot geprofileerde Legoachtige
vorm en maatvaste bouwblokken waarmee wij een regionaal
ecologisch restmateriaal omvormen tot een hoogwaardig flexibel
bevingsbestendig, lichtgewicht bouwmateriaal.

De eerste test resultaten wijzen uit dat de elementen een kracht van
12,45 kN en een verplaatsing van 50 mm in het vlak konden
opnemen.
Omdat de test niet tot bezwijken is uitgevoerd kunnen er geen
maximale waarden toegekend worden. De gevel kan dus een hoge
belasting opvangen.
Wij zijn zeer positief gestemd over de mogelijkheden van dit
systeem en de toepasbaarheid in bevingsgebied.

• Relatief lichte hoogwaardige dragende prefab elementen voor
gevel, vloer, dak en binnenwanden (compleet casco van stro)
waarin bovengenoemde blokken zijn verwerkt .
Onderzoekvraag
Het ontwerpen/realiseren van bevingsbestendige rijwoningen en
appartement complexen die bestaan uit meerdere woonlagen.

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Testen wijzen uit dat met name de geschroefde verbindingen extra
aandacht vragen.
Toepassing van zwaardere schroeven met grotere kop en spoed, was
onze conclusie hierbij. Daarnaast is er een interne schoor constructief
toegevoegd. Een 12 tal door ons geproduceerde gevelelementen en
enkele vloer/dakelementen zijn getest bij Oosterhof Holman door
studenten van de Hanzehogeschool samen met hun docent Jelle
Pama.

Testopstelling met elementen van Straw Blocks Systems bij
Oosterhof Holman te Grijpskerk.
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23. Bouwbedrijf Wolthuis:
Aardschokbestendige doorvoerset

Eddy Wolthuis
0598-852648
info@bouwbedrijfwolthuis.nl
www.bouwbedrijfwolthuis.nl

Bouwbedrijf Wolthuis | Bouwexpertise BV

Korte omschrijving van de innovatie

Resultaten uitgevoerde onderzoeken

Het idee
Wij hebben een doorvoerset bedacht die de spanningen in de
fundering en vloeren kunnen opvangen die veroorzaakt worden
door aardbevingen of verzakkingen op het meest kritische punt: het
punt waar ze de fundering in worden gevoerd en op de plek
waar de leidingen de meterkast ingevoerd worden.
Het punt waar de leidingen doorgevoerd worden is zeer flexibel
vanwege het materiaal waarmee het aan de binnenzijde van de set
is afgewerkt. De doorvoerset is gasbelemmerend. Het materiaal aan
de binnenzijde is voldoende elastisch om mee te bewegen met
trillingen / bewegingen in de bodem.

Op advies van de netwerkbeheerders hebben we de
doorvoerset breder toepasbaar gemaakt en zoeken we naar
een oplossing met de minste impact voor de installateur en een
optimale prijs-kwaliteitverhouding. Duurzaamheid is daarin de
randvoorwaarde. Daar is in de materialisering rekening mee
gehouden. De regels omtrent het doorvoeren van leidingen zijn
een issue. Een nieuw systeem zal eerst door allerlei toetsronden
moeten alvorens het geïmplementeerd mag worden. Hierover
zijn we nog in gesprek met de stakeholders.

Onderzoekvraag
Op welke wijze kunnen we de kans op het kapottrekken van
leidingen in de bouwconstructie tot nul reduceren?

Afbeelding

Conclusie
Over de toepasbaarheid van het product zijn stakeholders
enthousiast. Nu is het zaak de regels omtrent het doorvoeren van
de diverse leidingen aan te passen, zodat het product ook
toegepast mag worden.

Afbeelding

Afbeelding

