
Metsä Wood: Dome of Visions gemaakt van duurzaam houten
bouwmateriaal
Aarhus in Denemarken is in 2017 de Europese Culturele Hoofdstad, en voor deze gelegenheid zal een grote transparante
koepel van lijm gelamineerd hout fungeren als het gemeentelijk paviljoen voor de bouwcultuur van Aarhus. Het koepelvormige
houten gebouw gemaakt van duurzame Kerto® LVL-balken , de Dome of Visions genoemd, zal in 2017 inspiratie geven voor
nieuwe manieren om te bouwen en te wonen. Tegelijkertijd functioneert het gebouw als een moderne gemeenschapshal die
ruimte biedt voor conferenties en debatten over duurzame steden en gebouwen van de toekomst.

De koepel is een verbeterde versie van twee eerdere experimenten. De eerste was gevestigd in zowel Aarhus als Kopenhagen, en de tweede
stond in Stockholm. In deze derde versie is de koepel gegroeid tot 10,5 meter hoog en een doorsnede van 24 meter, die een ruimte van 450
vierkante meter vormt. De koepel is ongeveer 100 m2 groter dan de versies 1 and 2.

Duurzaam bouwmateriaal van zonne-energiefabriek
De architect Kristoffer Tejlgaard richt zich op duurzaamheid, en voor hem is de natuurlijke keuze van bouwmateriaal hout. Om die reden is zo
veel mogelijk van de koepel met hout gebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de spectaculaire roosterconstructie die de koepel vormt en
waarvoor Kerto® LVL (gelamineerd fineer) het optimale bouwmateriaal bleek te zijn.

"Hout heeft als bouwmateriaal voor de hand liggende voordelen voor de duurzaamheid van de bouwsector. In principe is hout een materiaal
dat afkomstig is van een zonne-energiefabriek", aldus Tejlgaard, waarin wordt verwezen naar het vermogen van bomen om CO2 uit de
atmosfeer te halen en op te slaan als koolstof in hun stam, uitsluitend door middel van zonne-energie.

Kerto LVL zorgt voor een slanke en elegante roosterconstructie

Een nieuw
systeem van gebogen houten balken, samengesteld uit 21 mm strips van Kerto LVL van Metsä Wood, maakte het mogelijk om de hoeveelheid
staal te minimaliseren, waarbij zowel een slanke als een elegante roosterconstructie werd behaald. Met gebogen houten balken werden de
steunen voor de brandpunten van de koepel uitgesneden als sterren in een staalplaat van vijf millimeter.

"Met de op maat gemaakte Kerto-balken was het mogelijk om ingewikkelde en kostbare gelaste steunen te vermijden die in eerdere versies
van de Dome of Vision werden gebruikt", aldus Tejlgaard.

Een succesvol experiment voor een koolstofdragend houten gebouw
De totale constructie is gemaakt met ongeveer 100 kubieke meter hout, en volgens de architect slaat dit 80 ton CO2 op.

"Dit bespaart de atmosfeer 100 ton CO2 vergeleken met een soortgelijk gebouw van beton, dat ongeveer 20 ton CO2 zou uitstoten", zegt
Tejlgaard.



Tejlgaard.

De afgewerkte koepel is het resultaat van een succesvol experiment met Kerto LVL, waardoor Aarhus en de Europese Culturele Hoofdstad
een unieke plek zijn voor evenementen in een spectaculair houten gebouw. Een gebouw dat ongetwijfeld inspiratie biedt voor een toekomst
met een duurzamere en klimaatvriendelijke houten constructie.

Lees hier meer over de structuur van de Dome of Vision 3.0.

Beeldmateriaal: http://databank.metsagroup.com/l/mnsmjgP8GgN7

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

Bas Meeuwissen, Sales Manager, Metsä Wood
tel: +31 555 3866 10, bas.meeuwissen@metsagroup.com

www.metsawood.nl

Metsä Wood biedt uitstekende en milieuvriendelijke houtproducten voor de bouwsector, industrie en distributiepartners. Wij fabriceren
producten van Scandinavisch hout, een duurzame grondstof van topkwaliteit. Onze verkoop in 2016 bedroeg € 0,5 miljard en we hebben zo'n
1.500 mensen in dienst. Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group.
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