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Centrum Hout

• Kenniscentrum voor hout in bouw en gww

• Federatie per 1 januari 2018

- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 
- Nederlandse Branchevereniging voor de timmerindustrie

• Voor samenwerking en innovatie…..

• Grondstof hout is de basis

..met een lange historie….
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• Centrum Hout
• Grote houtconstructies in beeld

Houten Huys, Begijnhof, Amsterdam, 1528
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• Centrum Hout
• Grote houtconstructies in beeld

Oudste houtconstructie Europa: boerderij De Armenhoef te Best, anno 1263







Houtskeletbouw project

Winnaar 
Duurzaamste woning 
van Nederland 2020

211 HSB Passiefhuis – Velve-Lindenhof – Enschede (NL) (2012)



4-laags – Malmo Hus – 2008 - Almere Buiten (NL)



10 -laags – 172 modules - Hotel Jakarta  Amsterdam (NL)



https://www.youtube.com/watch?v=2SdAU2Z6Bv4
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Onze klimaatuitdaging….
- Klimaatakkoord – CO2-reductie (49% in 2030 tov 1990)

EU Green Deal
CO2-reductiedoelstelling 
2030 - 55%
2050 – Zero  Carbon



Onze circulaire uitdaging….
- Grondstoffenakkoord -

‘Samen streven we …… naar een economie waarin we alleen nog duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken 
en zo weinig mogelijk afval achterlaten. 
En wanneer producten uiteindelijk toch worden afgedankt, stimuleren we 
hoogwaardige recycling en hergebruik om weer nieuwe producten te maken’

Grondstoffenakkoord – Transitieagenda Bouw
15 januari 2018

Serieuze aandacht voor biobased bouwmaterialen sinds 2020!



Duurzaam geproduceerd hout
en de circulaire economie

• Hernieuwbaar, bio-based, onuitputtelijke grondstof, mits

• Aantoonbaar duurzaam geproduceerd (FSC, PEFC)

• Gesloten grondstofketen 

• Lage CO2 footprint

• Lage milieubelasting

• Flexibel, demontabel, industrieel

• Onderhoudbaar, repareerbaar, herbruikbaar,  recyclebaar, recovery…



Duurzaam geproduceerd hout
hernieuwbaar door verantwoord beheer



Hout bij uitstek circulair



Bron: https://www.governmenteuropa.eu/circular-economy-concept-explained/

Bio-cycle Techno-cycle

https://www.governmenteuropa.eu/circular-economy-concept-explained/90557/
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6%

Klimaatwinst met
Meer met hout in de bouw – hsb/CLT

Lichtgewicht Energiezuinig/neutraal Aardbevingsbestendig Prefab

Milieuvriendelijk Demontabel Hoog % Bio-basedGezond/comfortabel
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Klimaatwinst met
Meer met hout in de bouw - houtskeletbouw

Onze propositie:  
Versnel CE door opschaling naar 10.000 houtskeletbouwwoningen en bespaar 10% CO2 per jaar

Bron:  Klimaatwinst door Bouwen in hout - Onderzoek naar de potentie bij woningbouw, W/E Adviseurs, oktober 2016
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Winst met
Meer met hout in de bouw – hout(skelet)bouw
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Triodos
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Mogelijke beperkingen
• Is er wel genoeg hout ?

• Ontbossing?

• Levensduur?

• Onderhoud?

• Brandveiligheid?

• Vocht/zwel- en krimp?

• Geluidsisolatie?

• Te duur?

• Waardevastheid vastgoed?

• Bouwen is moeilijk, die kennis is er niet?



Mogelijke kansen inlands hout
Kansrijke productgroepen in de woningbouw:

• Constructief hout (kolommen, liggers, massief, gelamineerd)

• Gevelbekledingen

• Tuinhout (terrasdelen, pergola’s, tuinhout, schuttingdelen)

• Plaatmaterialen (spaanplaat, triplex)

• Kozijnhout

• Kruislaaghout/CLT

• ……..















Voorwaarden kansen inlands hout
Voor hoogwaardige inzet inlands hout en serieuze markttoetreding is nodig:

Juiste houtsoorten per toepassing

Juiste afmetingen

Constant volume

Betrouwbare aanvoer

Voldoende kwaliteit

Concurrerende prijs







Voorwaarden kansen inlands hout
Voor hoogwaardige inzet inlands hout en serieuze markttoetreding is nodig:

Juiste houtsoorten per toepassing - analyse assortiment /match toepassingen

Juiste afmetingen en volumes – inventarisatie en registratie

Constant volume – afspraken oogst

Betrouwbare aanvoer – logistiek apparaat

Voldoende kwaliteit – kennis, selectie, sortering voor/na zagen en drogen

Concurrerende prijs – toename volume, kwaliteit, specialisatie, dealers, 
marketing

Innovatie – onderzoek samen met marktpartijen mogelijkheden voor 
hoogwaardige inzet inlands hout, ook met het oog op soortensamenstelling en 
klimaatadaptatie.
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Klimaatwinst is…
Circulair bouwen met hout !
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Dank voor uw aandacht 
Eric D. de Munck – e.demunck@centrumhout.nl - 06-21228202


