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Kansen voor het wateren van
hout in de 21ste eeuw
Tot halverwege de vorige eeuw werd stamhout voordat het verzaagd werd
vaak gewaterd tijdens transport over de rivieren en bij opslag voor de
zagerij(molen). Door de jaren heen ondervond men voor verschillende
houtsoorten positieve effecten van gewaterd hout in de toepassing. Naarmate tijd steeds meer gelijk is gaan staan aan geld, is het wateren op grote
schaal verdwenen. Echter, met toenemende interesse in het hoogwaardig
toepassen van lokaal hout, mede in het kader van de circulaire economie,
is er weer meer belangstelling voor het wateren van hout. Probos heeft de
kennis rondom het wateren van hout op een rij gezet.

Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw
Circulaire Economie
De Nederlandse overheid heeft zich ten
doel gesteld om de huidige, consumptiegerichte economie om te buigen naar een
duurzaam gedreven, volledig circulaire
economie. In het Rijksbrede programma
Circulaire Economie stelt de overheid het
doel om in 2030 de helft minder primaire
brandstoffen (mineraal, fossiel en
metalen) te verbruiken en in 2050
uitsluitend duurzaam geproduceerde,
hernieuwbare of algemeen beschikbare
grondstoffen in te zetten. De hernieuwbare grondstof hout past uitstekend in het
circulaire denken.

Hout van eigen bodem
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Foto voorblad: Stam van grove den (grenen) te
water bij houtzaagmolen de Rat, IJlst (foto Mark
van Benthem, Probos)

Toepassing in restauratie
In 2003 zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan het historische
Rijksmonument de Braamakker. De
werkzaamheden omvatte onder
andere het vervangen van de
gevelbekleding. Hiervoor is toentertijd gekozen voor gewaterd inlands
grenen. De schaaldelen zijn gewaterd
en verzaagd door Houtzagerij
Twickel en verduurzaamd door
middel van behandeling met beits,
die dankzij het wateren diep in het
hout kan doordringen. Na monitoring en onderzoek door SHR werd
vastgesteld dat gewaterd grenen
binnen de monumentenwereld
vanwege de goede prestaties een
goede plaats kan veroveren en
geschikt is als gevelbekleding, mits
juist gedetailleerd en behandeld.

Gewaterd grenen in Rijksmonument de Braamakker (foto bron:
https://www.houtzagerijtwickel.nl/Projecten/Braamakker

