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Meer inlands hout in de bouw
goed voor Klimaatakkoord
Dat het gebruik van hout in de bouw bijdraagt aan klimaatdoelen is
inmiddels bij velen bekend. Slechts 2%1 van het hout dat momenteel in de
bouw gebruikt wordt, komt uit Nederland. De burger- en utiliteitsbouw
(B&U) staat de komende jaren voor een grote bouwopgave. Dit Bosbericht
gaat in op de vraag of het aandeel inlands hout verhoogd kan worden en
welke voordelen dat oplevert. Hierbij wordt ingezoomd op twee toepassingen van lariks- en/of douglashout: kozijnen en gevelbekleding.

Meer inlands hout in de bouw
goed voor Klimaatakkoord
Dit Bosbericht presenteert de bosbeheerkant van de resultaten van het project
‘Bosbeheer bouwt aan een beter klimaat’.
SHR Hout Research heeft separaat een
artikel geschreven over de houttechnische
kant (‘Meer mogelijk met Nederlands
hout’). Dit artikel kunt u hier vinden:
bit.ly/2KuqI2M. Het project is uitgevoerd
door Probos, SHR Hout Research en

Klimaatenvelop ﬁnanciering 2018 en 2019
In afwachting van het landelijk Klimaatakkoord heeft het Rijk begin 2018 besloten een
twaalftal demonstratieprojecten te ﬁnancieren rond het thema klimaatslim bosbeheer. Het
Actieplan Bos en Hout vormde daarvoor de basis. Met Klimaatslim bosbeheer wordt er
gewerkt aan de inzet van bossen voor klimaatmitigatie (CO2-vastlegging in bestaand en nieuw
bos en vermijding van fossiele CO2-uitstoot door substitutie) en klimaatadaptatie (verhogen
veerkracht van het bos tegen klimaatverandering). Zie ook Bosbericht #1 20192. In 2019 is het
programma verbreed met de thema’s landschap, natuur en houtbouw. Meer informatie over
de klimaatenvelop projecten is te vinden op: https://tinyurl.com/y2xpxa39.

Staatsbosbeheer, als onderdeel van de
klimaatenvelop 2018 (zie kader).
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1 Schatting Probos (2018).
2 Kremers, J. & Boosten, M. (2019) Klimaatslim
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bosinventarisatie: methoden en basisresultaten.
4 Probos berekening aan de hand van W/E adviseurs
(2016).
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Twee scenario’s voor houtoogst in multifunctioneel bos
Om de potentie van het Nederlandse bos inzichtelijk te maken, is de bosontwikkeling
gesimuleerd aan de hand van een rekenmodel. Dit model is gebaseerd op gegevens uit de
Nationale Bosinventarisatie (NBI) en simuleert een periode van 20 jaar. Voor de simulatie is
de houtoogst van groot belang. Aangezien dit geen statisch gegeven is, zijn twee scenario’s
opgesteld voor multifunctioneel beheerd lariks- en douglas bos. In het scenario huidige oogst
wordt uitgegaan van ongewijzigd beheer met continuering van waargenomen trends. Voor de
houtoogst betekent dit dat de oogstintensiteit en gerelateerde parameters, als gemeten in de
5e en 6e NBI, constant zijn gehouden. Ook de soortensamenstelling blijft onveranderd. In het
scenario van intensieve oogst wordt ingespeeld op het ouder wordende Nederlandse bos. Er
wordt tijdig gekapt en gericht verjongd. Dit resulteert in intensievere oogst in diameterklassen tussen de 40 en 60 cm (op borsthoogte) in deze multifunctionele bossen. De gestage
omvorming van naald- naar loofhout, die momenteel op verschillende plekken plaatsvindt, is
niet in het model meegenomen. De projecties voor de langere termijn zijn daardoor, gezien
deze trend, naar verwachting wat aan de hoge kant.
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Extra potentieel
Doorrekening van beide scenario’s laat
zien dat intensivering van de oogst de
komende 20 jaar voor een ﬂinke toename
van de beschikbaarheid van kwalitatief
geschikt hout zal zorgen. Voor lariks
neemt dit volume met bijna een factor 3
toe. Voor douglas bedraagt de toename
ruim 50%. Het totale beschikbare volume
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Figuur 1 Resultaten van doorrekening scenario’s voor douglas en lariks incl. het aandeel hout
geschikt voor kozijn- en gevelhout. Bron: project ‘Bosbeheer bouwt aan een beter klimaat’
(Probos, 2018).
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Potentiële klimaatwinst
Wanneer hout wordt toegepast in plaats
van traditionele bouwmaterialen als staal
en beton treedt CO2-emissiereductie op,
omdat er minder staal en beton nodig is
en de daarbij behorende grotere emissies
worden vermeden. De additionele oogst,
uit het intensieve oogst-scenario, heeft de
hypothetische potentie om maximaal
19.000 woningen te voorzien van kozijnen
en gevelbekleding. Dit resulteert in een
(maximale) potentiele reductie van circa
0.162 Mton CO2-equivalent4. Hier kan de
CO2-opslag in het hout bij opgeteld
worden, aangezien deze CO2 langdurig in

Drieëntwintig jaar oude gevelbekleding en kozijnen van inlands lariks (foto SHR)
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Jaap van den Briel en Sander Teeuwen
Foto voorblad: Douglas oogst te Renkum
(foto Stichting Probos)

