


Hout en Industrie

Challenge 4.0



• Een informatiesessie op initiatief van Platform Houtbouw van het 
Confederatie Bouw met het WTCB



• Transformaties mbt productie



Uniek machinepark - eigen of aangepaste 
productiemiddelen

Producten en diensten die integraal zijn ontwikkeld: 
aandacht voor alle processen: productie, verkoop, 
technisch onderhoud en recyclage

Papierloos werken - gedigitaliseerde processen die 
gebruikmaken van het internet of things

Mensen blijven centraal staan in de waardeketen:
betrokkenheid, gerichte doelstellingen en
ontwikkeling van personeel en medewerkers

Behoren tot een verbonden industrieel ecosysteem

Duurzaam en milieuvriendelijk productiesysteem dat 
rekening houdt met alle fasen van de levenscyclus van 
het product

Flexibele en slimme productiemiddelen: kunnen 
inspelen op de veranderende marktvraag

Transformeren en innoveren van uw bedrijfsmodel: 
op zoek naar mogelijkheden met een hoge 
toegevoegde waarde



Digital & CONSTRUCTION

•Standpunt van een bouwer-fabrikant:

•ontwerp - productie - montage



OVERZICHT

Stabilame: snelle voorstelling

 Feedback: WAP 3.000 m² Dienstensector

 Ontwerpen = anticiperen:
=> CAD 3D: anticiperen/faseren
=> Delen BIM-informatie

Werkplaats 2D/3D:
Voorgesneden & werfvoorbereiding/logistiek

Bouwplaats:
=> Digitale montageplannen
=> Time lapse camera



• Belgisch familiebedrijf (Mariembourg)

Sterke menselijke en 
ecologische waarden

• Fabrikant van houten gebouwen: 

=> woonhuizen

=> openbare gebouwen/flatgebouwen

=> uitzonderlijke gebouwen



• Industriële capaciteit (70 medewerkers, hoogtechnologische houtbewerking)

• Eigen studiebureau voor ontwerp en productie

• Mentaliteit van ambachtslieden/timmerlieden



• 5 systèmes constructifs bois |  5 houtbouwsystemen

Poteaux-Poutres
Palen-Balken

Ossature
Houtskelet

Madriers
Massief hout

CLT cloué
Genageld CLT

CLT collé
Gelijmd CLT



Duurzame filosofie en kringloopeconomie

• Lokaal gewonnen hout
• Vurenhout
• Eik, Lariks, douglashout etc.

- Gebruik van weinig gewonnen houtsoorten dankzij concept 

genageld of gelijmd CLT

• "0 afval" 

Volledige recyclage 

tot en met de spaanders



Feedback: WAP



Dienstengebouw 59

2.600 m² 

Overkraging + box on the box

Feedback: WAP



Feedback: WAP



• Studiebureaus Stabilame // externe studiebureaus // 
architecten

• Integratie architectenplannen => Productie

Stap 1: Ontwerp



• Topografische opmeting 3D

• Puntenwolken

Stap 2: Integratie van het bestaande



Stap 3: Houtbouw

• CAD 3D

► Bouwknopen

► Hout-houtverbindingen 



Stap 4: Montage van staal

• CAD 3D

► Bouwknopen

►Hout-staalverbindingen



Stap 5: TS-systeem

• CAD 3D

Kringen voor de gecontroleerde 
mechanische ventilatie (GMV)

► Elektrische en hydraulische netten



Stap 6: Andere uitrusting

• BIM: delen van informatie/data

► Architecten en studiebureaus – IFC- en/of WebGL-bestanden  

Details van het TS-systeem

► Leveranciers

of onderaannemers

=> Voorbeeld: scharnieren

=>  Voorbeeld: buitenschrijnwerk



En altijd... de mens

• Probleem: competenties op de arbeidsmarkt

► Interne opleidingen

• Horizontale hiërarchie

► Bevordert innovatie



Stap 7: Productie

Juiste interne opvolging per werf



Productie: flexibiliteit & strategie

• Flexibiliteit

► Smart Production
=> op maat

=> aanpasbare machines

• Strategische technologie

► Business Intelligence/luisteren naar "toekomstige" vragen

=> CLT + gemengd karakter (= productpotentieel)

 Deur voor nieuwe technologie staat open

 Digitaal = technologische diversiteit (BIM)
Architecten: Michael Green 
Architecture (Canada) & DVVD 
(Frankrijk)



Stap 8: Prefabricage

• Nauwkeurigheid: klaar om te plaatsen

= Prefabricage

• Verbindingen 2D/3D:  

=> snelheid tot en met de plug-in



Stap 9: Logistiek 1

• Dakgebinten/Palen-Balken

• Muren van gelijmd CLT/genageld CLT



Logistiek 2

• Logistiek muren:  

=> verticale steekwagens

• Logistiek vloeren: 

=> vlakke belading



Logistiek 3

• Ramen

=> RFID

-

Interne logistiek + werflogistiek + service



Logistiek 4

• Ramen:  

=> 2D-wanden, met ingewerkte ramen

-



Digitale werf

• Webcam op de werf

Relevant zelfmanagement in real time

► Stipte planning

=> leveringen

=> werfploegen

=> onderaannemers



Digitale werf: tablets

• Digitale montageplannen

► gegenereerd door CAD 
=> toegang tot alle plannen

=> toegang tot alle details

=> geen fouten meer

► "complex" zicht op de details

=> geen gevaar op verkeerde interpretatie

=> werfploegen

=> onderaannemers

+ 4G-netwerk: live videoconferentie



Globaal management

• Interconnectie computerprogramma's

► transformatieposten: barcodes/ERP etc.

► vormgeving: 3D CAD/ERP/machinesoftware

► werven: geolokalisatie/webfleet/ERP, 3D CAD etc; 

• Maximaal anticiperen

► op alle posten

► tot en met service (ERP, RFID 
etc.)



Industrieel ecosysteem

• Netwerken tussen leveranciers en klanten

• Architecten

• Netwerkontmoetingen

• Ambassadeurs Digital Wallonia

• Technology watch

Ideas

Stabilame

Other

industries

Suppliers



BESLUIT

• De bouwsector = belangrijk in België => veranderingsbereid?

• Bouwondernemingen investeren traditioneel minder dan 1% van hun inkomsten in nieuwe 
technologieën, wat minder is dan alle andere grote industrieën

• De productiviteit in de bouw is de afgelopen decennia niet veranderd, terwijl de kosten blijven 
stijgen

• Het is tijd om hier verandering in te brengen door alle aspecten van bouwontwerp, 
materiaalinkoop en constructie te optimaliseren

• Het is tijd voor de bouw om het tijdperk van digitale, geavanceerde technologie en prefabricage in 
te gaan om de lokale knowhow en winstgevendheid te vergroten en het personeelsbestand te 
behouden. 



DIGITAL & CONSTRUCTION

•Dank voor uw aandacht!



.

Sociale en ecologische waarden van het bedrijf

Geïntegreerd ontwerpbureau

Productie van 5 bouwsystemen Stabilame

Sustainable Philosophy & Circular Economy

Integratie van het bestaande

Integratie van speciale technieken

Gegevens delen

Productie mbt het ontwerp

Prefabricatie

Logistiek



Industrie



•Plannen, Meetstaat

•Bestek

Ontwerp

• Stabiliteit

• Speciale technieken

•Conflictdetectie

• LCA, EPB, brandveiligheid,

•Prijsofferte

• Simulatie

Technische 
studies •Uitvoeringsschema

•Beheer van 
onderaannemers

•Productie

•Aflevering, stockage, 
logistiek

Sitebeheer

•Regelgevende controles

•Onderhoud

•Vernieuwing

Gebruik en 
onderhoud
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• Mogelijkheden van de 
industrie en houtbouwers.

• Andere betrokken 
onderdelen ?

• Gemeenschappelijk
platform ?

• Mededeling met de 
klanten

• Onderhoud en renovatie ?



Source: Stabilame



Source: Stabilame
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Bestek
Samenstelling
Details 
Speciale vereisten
Simulatie 
Clash Controle
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Planning en Logistiek
Onderhoud

?  X

▼ 25. STRUCTUURELEMENTEN HOUT

25.00. structuurelementen hout – algemeen
Houten elementen die een structurele functie hebben. 
De elementen beschreven in dit hoofdstuk maken geen 
deel uit van een houtskeletconstructie. Eventuele 
houtskeletconstructies worden beschreven in hoofdstuk 
28.
25.01. algemeen – stabiliteitsstudie |PM|
(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER
De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn 
ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan 
het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op basis van Eurocode 5 – Ontwerp en 
berekening van houtconstructies (NBN EN 1995).
De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen 
worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten 
van het studiebureau en of zich geen onderlinge

http://batiments.wallonie.be/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.04/Content/41-Menuiseries-exterieures.html
http://batiments.wallonie.be/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.04/Content/4-T4-Fermetures-Finitions-exterieures.html
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Isolatie
Minerale wol (MW) NBN EN 13162
Polystyreen (EPS) NBN EN 13163
Polystyreen (XPS) NBN EN 13164
Polyurethaan (PUR) NBN EN 13165
Fenolschuim (PF) NBN EN 13166
Cellulair glas (CG) NBN EN 13167
Houtwol (WW) NBN EN 13168
Expanded perlite (EPB) NBN EN 13169
Expanded cork (ICB) NBN EN 13170
Houtvezel (WF) NBN EN 13170
Bulk of agglomeraat op basis van geëxpandeerd perliet (EP) NBN EN 14316-1
Bulk- of vermiculiet-gebaseerde agglomeraten (EV) NBN EN 14317-1
Bulk of agglomeraten op basis van geëxpandeerde klei NBN EN 14063-1
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Source: Stabilame

Smart Product



Source: Stabilame

Smart Product - Monitoring





Programma Made 
Different

Koppeling met de productie

Totaalaanpak gebaseerd op 7 
transformaties

Stapsgewijze begeleiding (step by
step)



7 transformaties
Programma Made Different 
Digital Wallonia om "Fabriek 
van de toekomst" te worden 
gebaseerd op 7 
transformaties

Originally created by



Hoe weet je waar je bent?
Een samenwerkingsverband 
tussen het WTCB en de CCW 
om u te ondersteunen in het 
proces

Een halve dag audit gratis om de 
diagnose te stellen
 1ste stap in een totaalaanpak

Contactpersoon: Mélanie 
Léonard

melanie.leonard@ccw.be

02 545 59 58

Maken van het plan

Bepalen van het 
transformatieplan

Grondige scan

Diagnose

Puntverbinding

Leiding

Evaluatie
en award

mailto:melanie.leonard@ccw.be


Zelfdiagnosetool Industrie 4.0
• Smart process: betreft de toevoeging van slimme 

en communicatieve technologieën tijdens het hele 
productie- en leveringsproces 

• Smart product: verwijst naar de manieren waarop 
het product en de verpakking zijn uitgerust met 
sensoren, deze producten kunnen beslissingen 
nemen en kunnen communiceren 

• Smart business model: omvat de manier waarop 
nieuwe technologieën en 
samenwerkingsverbanden worden gebruikt om 
waarde te creëren, vast te leggen en te leveren



Resultaten

• Een globale score (een persoonlijke 
beoordeling)

• Hefbomen voor transformatie

• Stappen om "meer te doen"



Steun?

Meer informatie?
Renaud Delhaye: Renaud.Delhaye@adn.be 

Het platform is toegankelijk via www.cheques-entreprises.be

mailto:Renaud.Delhaye@adn.be
http://www.cheques-entreprises.be/

