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Constructief bouwmateriaal geeft een verbazend interieur 
De bovenste verdieping van een kantoorgebouw krijgt een onverwachte look dankzij 
Kerto® LVL van Metsä Wood  

Het ontwerp en de constructie van het houten interieur voor het One Main-
renovatieproject in Boston (VS) zijn een uithangbord voor een bijzondere inzet van 
Kerto® LVL. De golvende houten oppervlakken waaruit het interieur bestaat zijn 
volledig opgebouwd uit dwars gelamineerde LVL-panelen, die gewoonlijk constructief 
worden gebruikt.  
 

De hoofdarchitect van het project, Mark Goulthorpe van dECOi Architects en professor aan 
het nabij gelegen MIT, heeft een voorstel voorgelegd met een grotendeels gestroomlijnde 
productiemethode, waarin de gebruikelijke laat-industriële productiemethoden worden 
overtroffen door een uniforme CAD-CAM-logica. 

"One Main laat duidelijk zien dat radicaal duurzame architectuur niet saai hoeft te zijn, maar 
juist in tegendeel de bouwsector toegankelijk kan maken voor opmerkelijke en nieuwe 
vormelijke verfijning", zegt Goulthorpe.  
 
Technische voordelen en beschikbaarheid leidden tot Kerto® LVL 

Het dwars gelamineerde Kerto-Q LVL van Metsä Wood wordt doorgaans gebruikt voor 
constructieve toepassingen. One Main in Boston is echter een uitstekend voorbeeld van een 
volledig ander gebruik van het product. 

Kerto-Q LVL kreeg het groene licht van dECOi Architects vanwege zijn dikte en omdat het 
beschikbaar is in grote afmetingen. Kerto is relatief goedkoop, heeft weinig gaps en is snel te 
verkrijgen via de voorraadhoudende dealers. Het was een praktische keuze om de kosten, 
bewerkingen en esthetiek in evenwicht te brengen. De grote voordelen van Kerto LVL zijn 
onder andere dat de grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen komen en dat het als een 
grote plaat gemakkelijk kan worden gefreesd, wat zorgt voor mooie en scherpe randen. 
Dankzij de gelamineerde fineren ziet het er bovendien uitermate verleidelijk uit. 
 
Een functioneel houten hangend plafond  

De bestaande kantoortoren was een betonnen gebouw uit 1970, met hermetisch afgesloten 
ramen en volledige airconditioning. Er was voldoende ruimte om het relatief lichte Kerto-
plafond aan de betonplaten op te hangen. 

De functionele kantoorruimte is 'opgebouwd' tussen twee actieve vlakken – de vloer en het 
plafond – die beiden worden 'verfraaid' door onder andere ventilatieopeningen en 
lichtarmaturen. De basisindeling van de ruimte wordt bepaald door de receptiebalie, die uit 
de vloer lijkt op te rijzen, maar ook door het plafond dat naar beneden wordt 'getrokken' 
richting de vloer, of naar boven richting de hemel voor licht. 

 
 



    Persbericht 2 (3) 

 

     October 27th 2016 

Grote, geprefabriceerde delen voor een snelle montage 

Ieder onderdeel van het interieur werd in de fabriek geprefabriceerd op een krachtige drie-
assige CNC-machine. De ontwerpalgoritmen verdeelden de architectonische vorm in 
afzonderlijke elementen die zich prima nestelen in panelen van 3,7 x 1,2 m. In de delen 
werden deuvelgaten gefreesd zodat ze eenvoudig konden worden geplaatst en ze alleen nog 
maar in de juiste volgorde moesten worden gezet en bevestigd. 

Het doel was het werk ter plaatse tot een minimum te beperken. Dit werd grotendeels bereikt 
door grote geprefabriceerde onderdelen op de werf aan te leveren - zoals de complete 
vloeren en receptiebalie. 
 
Gestroomlijnde fabricage bracht vlakke Kerto LVL-panelen tot leven  

Het eigenlijke freesproces moest worden gestroomlijnd om alles zo snel en kostenefficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Alle zichtbare elementen zijn opgebouwd uit gestapelde 
sectionele elementen, die gefreesd zijn uit vlakke Kerto LVL-platen.  

De plafonds, wanden, vloeren en het vaste meubilair zijn allemaal gemaakt op een wijze 
waarbij de gefineerde opbouw van het Kerto LVL zichtbaar is. Onderdelen als 
ventilatieroosters, lichtbakken en deurklinken zijn direct ingefreesd.  

De architecten produceerden de freesbestanden voor de productie, met de elementen reeds 
genesteld in de circa 1.200 Kerto LVL-panelen. Dit zorgt ervoor dat er een minimum aan 
afval is. De instructies werden automatisch in de CNC-machine gevoerd.  

Vanuit materieel perspectief streeft het One Main-project naar een radicale milieu-agenda 
door het gebruik van duurzame en CO2-opslaande grondstoffen. Deze zijn efficiënt vertaald 
naar verfijnde en praktische elementen, mede ook door de digitale fabricage met een laag 
energieverbruik. Door een andere keuze van materialen, of door bijvoorbeeld de dikte of 
afmeting van de Kerto-Q LVL-panelen te verminderen, zouden de productietijd en kosten 
exponentieel zijn gestegen. 

Het One Main-project in een notendop:  

 One Main gebruikt duurzaam aangeplante Finse Kerto-Q LVL-panelen met 
verantwoorde lijm op waterbasis.  

 Het project van 1.000 m2 is gebaseerd op 1.200 panelen van 3,7 x 1,2m met een dikte 
van 39mm. 

 Alle delen werden lokaal gefreesd op een drie-assige CNC.  

 dECOi leverde de eigenlijke bestanden (meer dan 300.000 m freeswerk) in 3D-
instructiebestanden.  

 Het afval bedroeg circa 10% en werd geheel versnipperd en gerecycled. 

Beleef de renovatie van het Bostonse One Main-kantoor met houten interieur op 
www.metsawood.com/publications. 

Foto’s: http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG 

 

http://www.metsawood.com/publications
http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Wood, mobile: +358 (0)50 4522203, 
virpi.koskimies@metsagroup.com 

Christine Kraft, Cohn&Wolfe, t. +31 20 676 8666 
christine.kraft@cohnwolfe.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 2015 bedroeg € 0,9 miljard en we hebben zo'n 2.000 mensen in dienst. 
Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group. 

 

 


