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Figu ur 1: Verkeersb rug voo r de zwaarste ve rkeersklasse va n gemodificee rd hou t (Accoyal ove r de A7 bij Sneek (foto: 5HR Mou t Re search)

Het gebruik van hout in de qrond-, weg- en waterbouw (GWW) is al zo oud als de sector zelf.
Vroeger werd er volop gebruik gemaakt van houtsoorten uit onze gematigde streken, maar met de

explosie van paalworm vanaf 1730 is er naarstig gezocht naar meer duurzame alternatieven.
Met de koloniën kwamen de tropische houtsoorten, zoals het nog steeds populaire Basralocus uit

Suriname. De GWW is de sector waar tropisch hout voor het eerst grootschalig is toegepast.
De bouw volgde pas in de jaren 70 van de 20e eeuw. De GWW-sector is ook de sector die nu

voorloper is in het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd, en dus gecertificeerd, hout.

Hout is ee n hernieu wbare grondstof,
milieu vriend elijk en vrijwel CO
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traal . Geen ander alge meen bouwmateri
aal wordt met zo weinig energie gepro
duceerd . Als de bossen waaruit wordt
geoogst op een duurzame man ier worde n
behee rd. kun nen deze bosse n voorzie n in
een onu itputtelijke gro nd stofb ron. Daar
naast ka n hou t nadat het in cons truc-
ties is toegepast . word en hergebruikt of
worden ingezet voor de opwekk ing van
duurzame energie. Ook voor bosin stand
houdi ng is het van groot belan g hout te
hlijven toepassen. Zolang er vra ag is naa r
aantoonbaa r duu rzaa m geproduceerd

hout. is de pr ik kel her bos om te vor
men naar ande re landgebru iksvormen
als landbouw (soya, oliepa lm) of veeteelt
minder groot .

Veelzijdig materiaal
In de GWW kent hou t br ede toepassin
gen: van damwanden , ste igers, oeverb e
schoeiingen. meerstoelen tot gelu ids
scherme n en wegmeubilair. Gezien
de eisen d ie aan het materiaal worden
geste ld in deze toe passinge n , wordt er,
naa st du u rza me Eu ropese soorten a ls eik,
rob in ia, tam me kasta nje (en voor speci
fieke toepassingen ook wilgten tenen) en

naaldhout). vooral veel gebruik gem aa kt
van tropische houtsoorten .Azobé is mi s
sch ien wel de bekendste hou tsoort. Over
de al da n n iet duurzame herkomst van
deze en andere tropische houtsoort en is
veel di scussie. Om deze rede n is cer tifi
cering van goed bosbeheer en de bijbe
horende handelsketen geïntroduceerd
(zie kader 1). Zu id-Amerika zorgde al een
t ijd voor een st room gecert ificeerd hou t
en sinds 2005 heeft FSC-cer t ificer ing
in het Congo-bekken. onder meer het
groe igebied van Azob é, zich snel ontwik
keld. Met onder tussen ru im d rie mi ljoen
ha gecert ificeerd bos, is het palet aan
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Figuu r 2: De dr ie houten we gpo rta len bij knoo pp unt Zon zeel nabij Breda (AS7/A16) functi o ne ren a l

tien jaa r optimaal en onderhoud svrij (foto: SHR Hout Research)
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Kader 1

beschikbare hout soorten uit aantoon
baar duurzaam be hee rde bossen sterk
geg roe id en hoeft aanbod gee n probleem
te zij n. Bovendien eist gemod ificeerd
hout ook ha ar rol op in de GWW (figuur
1). Rij gemodificeerd hou t wordt de duur
zaamheid ste rk verbete rd en treedt een
vermindering van het krimp- en zwelge
drag op.

Duurzaam inkoopbeleid
Vanaf2010 mo et bij 100%van de inkopen
voor de rijksoverheid duu rzaam heid a ls
zwaa rwe gend crite r iu m worden meege
nomen . Ook lagere overhede n hebben
zich aa n doelstellingen gecommitteerd.
Gemee nte n aa n 75%en waterschapp en
aan 50 % duu rzaam inkopen . waarbij veel
part ijen zich vr ijwil lig aa n hogere doe l
stellinge n hebben gecommitteerd . Het
duurzaam inkoopbeleid geldt in prin
cipe voor alle producten die de overhei d
inkoopt en da armee oo k voor hout.
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TPAC
Leidraad voor het duurzaam in kopen van
hout zijn de in koopcriteria voor duur
zaam hout die in juni 2008 door m in ister
Cra mer va n VROM zij n vastge ste ld. Op de
Nederlandse markt is hout met vcrschi l
lende cer ti ficer ingssys teme n beschik
baar. De toets ingscom m issie inkoop
hout. TPAC(Timber Proc ure me nt Asses
ment Com m ittee). toet st welke cert ifi 

ccnngssystcmc n voldoe n aan de Neder
landse in koopcriteria. Op dit moment
voldoen de certi ficeri ngssys teme n FSC,
PEFC Duitsland en PEFCFin land aa n
de inkoopcriteria en zitten PEFC Zwe
den , PEFCBelgië , het Maleisische MTCS
en PEFC internationaal. wa ar in totaa l
28 la nde nsta ndaarden onder va llen . in
de toetsin gsprocedure. De uitkom sten
van deze toet singen worde n in de loop
van 2009 verwac ht. Het is du s zaak de
ontwikkeli ngen te volgen , bijvoorbeeld
via www.inkoopduurzaarnhout. n l (zie
kader 2). Naast overheden hebben ook
veel marktpartijen afs pra ken ge ma akt
over het duurzaa m inkopen van houten
prod ucten . Denk a lleen a l aa n de ruim
100 bedrijven en orga n isat ies die een
convena nt met FSC Nede rland hebben
afgeslote n . Om de toepassin g van aan
toonbaar duurzaam geproduceerd hout
zeke r te ste lle n. is het va n groot belan g
goe de bestekbepalingen in contracten op
te nem en en naleving te controlere n.

Bovendien mogen a llee n COC-gecert ifi
ceerde bedrijven cla imen gece rt ificeerd
hou t te leveren of toe te passen (in het
geval va n een aa n nemer, zie kader 1).

Duurzaam detailleren en
construeren
Naast beleid ten aanzien van duurzaam
in kopen . zorgen verbeterde detailleri ng
en innovaties voor meer vera ntwoord
houtgebrui k. Door slim te deta illeren en
cons trueren met geschik te en duurzaam
geproduceerde hout soor ten . kunnen hout 
const ructies worden gemaa kt met een hoge
leven sduu r. In het ontwerp wordt daarom
getracht vochtbelasring. inwateren . con
densvorm ing en vochtopname bij hout te
voorkomen of in ieder geval te verminde
ren. Ook wordt er in het ontwerp vermede n
dat er capillai re naden ofv lakke n ontstaan.
Bij duurzaa m const rue ren wordt waar
mogelijk grondcontact van hout vermeden.
Bovendien wordt er zoveel mogelijk afwate
ri ng en ventilatie gecreëerd. Door duur
zaam deta illeren en cons trueren is het ook
vaak mogelijk houtsoorten met een lagere
du urzaamheidsklasse op een verantwoorde
wijze toe te passen . Bijvoorbeeld door ze toe
te passen op plekken waar ze beschermd
worden tegen vocht. Een voorb eeld van
duurzaam detailleren is het toepassen van
mi nder duu rzaam hout onder de waterlijn
en (trop isch)hardhout boven de wate rlijn
waa r het kwetsbaar is (figuur 3).Een ander



Hout: op naar 100%
duurzaam inkopen

Met het project 'Hout: op naar 100% duurzaam inkopen' onder

steunt Stichting Probos inkopers van de (rijks)overheid bij het duur

zaam inkopen van producten waarin de grondstof hout is verwerkt.

Dit wordt gedaan door het verzorgen van trainingen, presentaties, de

website www.inkoopduurzaamhout.nl met praktliktips. voorbeeld

bestekbepalingen, achtergrondinformatie en de Helpdesk Inkoop

Duurzaam Hout, waar overheidsinkopers gratis met hun vragen

terecht kunnen. Op deze website kan men desgewenst na

aanmelding op de hoogte worden gehouden te worden van de

ontwikkelingen.

'Nieuwe' houtsoorten
Bij het voorschrijven van duurzaam geproduceerd hout. is het van

belang geen specifieke houtsoorten voor te schrijven, maar de rele

vante fysisch-mechanische eigenschappen te vermelden. Dit geeft
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leveranciers meer ruimte de vraag in Ie vullen met 'nieuwe', min-

der bekende gecertificeerde houtsoorten. Bij duurzaam bosbeheer

wordt er qekeken naar wal het bos kan leveren. Zo blijft de balans

aan soorten in het bos behouden en wordt er niet op een beperkt

aantal soorten roofbouw gepleegd. Probos heeft in 2005 VOOf Rijks

waterstaat een database opgeleverd waar voor ruim 100 soorten,

geschikt voor de GWW, de fysisch-mechanische eigenschappen slaan

vermeld. voor welke toepassingen ze geschikt zijn, of ze beschikbaar

zijn met certificaat voor duurzaam bosbeheer en welke leverancier

ze levert. Bovendien zijn ze gekoppeld aan voorbeeldprojecten en is

er veel achtergrondinformatie te vinden. In de database, die draait op

het Intranet van Rijkswaterstaat, kan worden gezocht op houtsoort,

maar bij voorkeur op de benodigde eigenschappen of de toepassing.

Op deze manier komen niet alleen de van oudsher bekende hout

soorten in beeld, maar ook de minder bekende houtsoorten.

Momenteel werkt Probos samen met Centrum Hout aan het verbre

den van de database naar de bouwen bovendien aan het toeganke

lijk maken van de database via het internet. zodat iedereen er gebruik

van kan maken. Eind 2009 wordt de database opgeleverd.

Td efoon (0317) 1,6 6S 56, emo ll: heipdesk @/nkoo pdllilflaamhollt .n/.

Kad er 2

voorbeeld zijn de wegpor talen gemaakt van
lariks (figuur 2).De kosten van aansc haf
waren destijds aanzienlijk hoger dan regu
liere wegporta len. maar waar voor de regu
lier wegporta len regelmatig onderhoud
nodig is, staan de houten wegportalen er
sinds de plaatsing in 1999 onderhoudsvrij.
In dit kader dus belangrijk de kosten van
aan schaf niet los van de onderhoud skosten
te zien. Er is destijds gekozen voor Siberi
sche larik s. maar de huidige inzichten wij
zen uit dat ook gecert ificeerd Nederlandse
lariks hiervoor kan worden gebruikt.
Bovendien vervangt hout in deze toepas
sing mind er duurzame materialen en is de
milieuwinst aanzienlijk.

Uitdaging
Hout is ook voor de GWW een waardevol
bouwmateriaal. Duur zaam detailleren en
const rueren, goede bestekbepalingen ten
aanzi en van duurzaamheid, tijdig bestel
len en meer 'nieuwe' hout soorte n toepas
sen, maken het gebruik van hout zowel
vanuit milieuopzicht als economi sch
opzicht veran twoord . De GWW kent voor
namelijk opdra chtgevers van overheids
zijde. Met de overheidsdoelste llinge n ten
aanzien van duurzaa m inkopen, kan deze
sector een voorloper zijn in het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout. Als we daar
met z'n allen el' hard aan tre kken, bewij
zen we het bos ook een goede dienst. .

Mar k van Benthem, St ichtinq Prob os

www.p robos. nl

Figuur 3: Plaat sing dam wand met boven de wat erlijn tr op isch hardho ut en d aaronder Europees naaldhout

(foto: Van Swaay !-l arl ingen BV)
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