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In de trend om natuurlijke materialen toe te passen in de inrich-
ting van tuinen en publieke ruimtes, past ook het toenemende ge-
bruik van tropisch loofhout (in dit artikel aangeduid als hardhout) 
in loopdekken en vlonders. Er is veel ervaring in Nederland met 
het toepassen van dergelijke houtconstructies. En er gaat nooit 
iets mis met deze toepassing… tenminste, bijna nooit.
De toepassing lijkt ogenschijnlijk erg eenvoudig. Desondanks is 
er inmiddels veel over te zeggen. Deels heeft dat met wijzigende 
regelgeving te maken (zoals rondom brand en constructies). In 
de praktijk blijkt echter ook dat het niet altijd vanzelf gaat om 
een goede vlonder te construeren en te realiseren. Voor een deel 
speelt hierin ook ‘verwachtingsmanagement’ een rol.
In dit artikel worden relevante aspecten in een logische volgorde 
behandeld. Het artikel is bedoeld voor ontwerpers van hardhouten 
loopdekken en galerijen. In dit artikel staat alle relevante infor-
matie bij elkaar. Daarnaast biedt het artikel een handig overzicht 
voor alle partijen in de keten die betrokken zijn bij vlonders, zoals 
houthandelaren, aannemers en gebruikers van de vlonder. Ook 
voor leveranciers aan de retail- en tuinhoutsector biedt het artikel 
nuttige informatie.

Voor een ordelijke behandeling wordt de markt voor hardhouten vlonders 
in diverse toepassingsgebieden ingedeeld. Per toepassingsgebied gelden 
verschillende aspecten. Deze worden hierna behandeld.

Allereerst is er de toepassing van hardhouten vlonders en loopdekken in 
bouwprojecten. Deze toepassing speelt vooral in de professionele sfeer, al is 
de gebruiker in veel gevallen uiteindelijk een consument. De meest bekende 
toepassingen zijn galerijen en grote loopdekken rondom of tussen gebouwen.

D2-520

1 Diverse 
toepassingssituaties

Bouwprojecten



PRODUCTEN

f e b r u a r i  2 0 1 3  H O U T D O C U M E N T A T I E2 · d 2 - 5 2 0

Afbeelding 1. Typische hardhouten galerijvlonder te Rotterdam van FSC Cumaru.  
Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Afbeelding 2. Loopdek rondom hoofdkantoor Heijmans te Rosmalen van FSC Massaranduba 
en Muiracatiara. Hier is gebruikgemaakt van ruw bezaagde loopdekdelen. Foto: Precious 
Woods Europe/Innovita
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Deze toepassing heeft veel weg van de toepassing ‘bouwprojecten’. Het speci-
fieke in deze toepassing is het feit dat de brugdekdelen veel gebruikt worden 
(voetgangers, fietsers en soms ook autoverkeer). Afhankelijk van de klasse 
van de brug kan het zelfs om snelwegen gaan met duizenden auto’s per dag.

Afbeelding 3. Typische klassieke houten brug in een woonwijk. Foto: Haasnoot Bruggen

Afbeelding 4. Voorbeeld van een steiger te Reeuwijk. Houtsoort: FSC Sapucaia.  
Foto: Precious Woods Europe/Innovita

In de particuliere sfeer wordt veel hout in tuinen toegepast. Het hout wordt 
dan via retailers (zoals Gamma, Praxis, Hornbach, Karwei) aan de man 
gebracht of via tuincentra (al dan niet onderdeel van een grotere keten). In 
sommige gevallen spelen lokale hoveniers een rol, en dan ontstaat er een 
situatie waarbij het houtgebruik soms beter in de categorie ‘bouwprojecten’ 
past.

Brugdekdelen en 
steigers

Tuinhout en retai l
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Afbeelding 5. Hardhouten vlonder in particuliere tuin. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

In tabel 1 zijn de drie relevante marktsectoren gegeven, en zijn de van 
toepassing zijnde aspecten (die verderop besproken worden) aangegeven. 
In de bijlage is een stappenplan voor professionele loopdekken en vlonders 
gegeven, waardoor u in de juiste volgorde de vereisten voor deze houttoepas-
sing kunt doorlopen.

Tabel 1. Relevante aspecten per toepassingsgebied

Aspect (paragraaf) Bouwprojecten Brugdekdelen en steigers Tuinhout en retail

detaillering (paragraaf 2) x x
regelgeving (paragraaf 3) x x
Brandvoortplanting en brandwerendheid (paragraaf 4) x x
Sterkte en mechanische eigenschappen (paragraaf 5) x x
duurzaamheid (paragraaf 6) x x x
Houtvochtgehalte (paragraaf 7) x x x
uitloging (paragraaf 8) x x x
kleurverschil (paragraaf 9) x
Houtsoortkeuze of prestatie-eisen (paragraaf 10) x x x
afwerking (paragraaf 11) x x x
profilering en antislip (paragraaf 12) x x
Bevestiging en constructie (paragraaf 13) x x

Voor het juist en verantwoord toepassen van (hard)hout in een constructie 
is één ontwerpregel van cruciaal belang. Hout mag best nat worden door 
regen of andere omstandigheden, als het maar in staat is om ook weer snel 
te drogen [lit. 1]. De reden is dat houtaantasting door schimmels (houtrot) 
alleen kan optreden als het materiaal ten minste 20 tot 25% water bevat 
[lit. 12]. Houtverbindingen zijn feitelijk capillairen waardoor water via 
‘capillaire werking’ naar binnen wordt gezogen. Een capillair is per definitie 

2 Detaillering

capillaire werking
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dunner dan 3 mm en heeft de eigenschap dat het water langdurig vasthoudt. 
Omdat hout hygroscopisch (waterminnend) is, trekt het in de houtstruc-
tuur en vormt zo een hoger vochtgehalte ter plaatse van de verbinding. Als 
gevolg daarvan ontstaan eerder condities waarin schimmelaantasting van het 
hout kan optreden. Bovendien is de ventilatie ter plaatse van de verbinding 
beperkter en dat is een extra reden waarom water langzamer verdwijnt uit 
het hout.
Voor houten loopdekken en vlonders heeft dit als gevolg dat er hout-op-hout 
verbindingen moeten worden vermeden (vingerlassen daargelaten) en dat 
de contactoppervlakken in een verbinding zo klein mogelijk gehouden moe-
ten worden. Hoe doe je dat echter bij een houten vlonderconstructie? Deze 
bestaat juist bij uitstek uit houtverbindingen of hout-materiaalverbindingen, 
met name bij het contact tussen vlonderplank en onderconstructie. In veel 
projecten wordt dit inderdaad zo gedaan en daarmee bereikt een dergelijke 
houtconstructie een acceptabele levensduur, mits voor houtsoorten met een 
hoge duurzaamheidsklasse (1-2) wordt gekozen.

Wanneer het voorgaande serieus wordt meegenomen, kan een langere 
levensduur worden bereikt of kan er gekozen worden voor houtsoorten met 
een wat minder hoge duuurzaamheidsklasse [lit. 1]. Zo wordt bijvoorbeeld 
in de bruggenbouw regelmatig een dunne folie toegepast tussen de vlonder-
plank en de onderconstructie. Daarmee wordt bereikt dat er na bevestiging 
nauwelijks meer water tussen de folie en het hout kan binnendringen en 
daarmee wordt de waterbelasting in de verbinding geminimaliseerd.

Afbeelding 6. Hier wordt een laagje folie aangebracht tussen de balklaag en de brugdekde-
len. Het capillair in de verbinding wordt hier grotendeels mee voorkomen. Foto: Haasnoot 
Bruggen

Een andere mogelijkheid is om volledig horizontale delen (waterpas) niet 
toe te passen. Wanneer een houten vlonder net niet waterpas is, zal het water 
sneller van de plank aflopen, met een minder zware waterbelasting als ge-
volg. Ook het gekozen profiel kan hierin meehelpen, zoals een ellipsvormig 
geschaafde zichtzijde toepassen voor vlonderplanken.
De breedte van de delen heeft ook invloed op de waterhuishouding in de 
constructie. Door niet te brede delen te kiezen, wordt de ventilatie vergroot en 
kan het water op de vlonderdelen gemakkelijker worden afgevoerd. Naast deze 
maatregel als detaillering heeft het ook een duurzaamheidsaspect in zich (zie 
daarvoor het kader over duurzaam bosbeheer en duurzaam ontwerpen hierna).

Ontwerpmogeli jkheden

invloed breedte van delen
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Duurzaam bosbeheer en duurzaam ontwerpen

Duurzaam bosbeheer
Door allerlei alarmerende berichten over ontbossing in de tropen, 
wordt in de houtbranche hard gewerkt aan duurzaam geproduceerd 
hout [lit. 4 en 7]. Als gevolg hiervan zijn ook steeds meer opdracht-
gevers, ontwerpers, leveranciers en aannemers geneigd om duurzaam 
geproduceerd hout toe te passen. Daarmee lijken we een goede stap 
gezet te hebben.
Van belang is echter dat duurzaamheid in deze zin een bredere lading 
kan krijgen dan alleen de duurzame herkomst van het materiaal. Op 
enkele terreinen verdient de duurzaamheid een impuls.

Duurzame maatvoering
Allereerst kan gekozen worden voor een maatvoering van houten 
delen die het zaagrendement in een zagerij in de tropen kan verbete-
ren. Veel leveranciers vragen standaardmaatvoering van hun zagerijen 
waardoor restmaten (recovery genoemd) nauwelijks een exportproduct 
kunnen opleveren. Het rendement van bijvoorbeeld een FSC-zagerij 
staat hierdoor onder druk.
Wanneer nu ontwerpers bewust kiezen om ook smalle delen of lange 
en korte delen een plaats te geven in hun projecten, kan er bijgedra-
gen worden aan het rendement van een zagerij en kan tegelijkertijd 
het prijsniveau beheersbaar blijven.

Duurzaam detailleren
Wanneer het concept van duurzaam bosbeheer en duurzame maatvoe-
ring wordt doordacht, blijkt dat er nog eentje ontbreekt… duurzaam 
detailleren. Hiermee wint niet alleen het milieu, maar ook de gebruiker. 
En daarmee dus alle partijen in de keten.
Het komt nog regelmatig voor dat technische details van een ontwerp 
met hout zwakke plekken kennen die de levensduur van de constructie 
als geheel sterk beperken. Wanneer de overige duurzaamheidsaspec-
ten zijn meegenomen, past het ook om hier voldoende aandacht aan 
te schenken. Iets meer tijd en investering in de voorbereiding kunnen 
in het natraject al veel opleveren.

Afbeelding 7. FSC Louro gamela vlonderdelen in tuinen te Utrecht. Hier is bewust gekozen 
voor smalle delen en een ‘luchtige’ constructie. Foto: Precious Woods Europe/Innovita
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Ten slotte is van belang dat het hout in zijn toepassing zo goed mogelijk kan 
ventileren. Sluit de onderconstructie dus nooit volledig op tot aan de vlon-
derlaag, maar maak voldoende ruimte vrij voor ventilatie. In sommige parti-
culiere tuinen wordt door hoveniers regelmatig antiworteldoek net onder de 
vlonderdelen toegepast. Voordeel is dat onkruid niet kan doorgroeien tussen 
de vlonderdelen en dat voorwerpen die tussen de vlonderdelen vallen, weer 
gemakkelijk gepakt kunnen worden. Nadeel is een beperking van de ventila-
tie in de constructie.

Het ontwerpen en realiseren van hardhouten loopdekken en vlonders is een 
ambacht. Veel kennis is niet vastgelegd en er bestaat relatief weinig regelge-
ving. Enkele normen zijn echter van toepassing.

Deze norm beschrijft kwaliteitscriteria voor onder andere houten dekdelen 
in de maat tot 40 mm dik en (brug)dekdelen vanaf 35 mm en dikker. Door 
de sorteercriteria serieus te nemen, wordt een goede kwaliteit voor deze 
toepassingen bereikt. Bovendien geldt deze norm ook als sorteernorm voor 
de CE-markering voor constructief hout (zie ook paragraaf 5).

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om alle hout dat in de Europese ruimte 
gebracht wordt en waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat het een 
constructieve toepassing zal krijgen, te voorzien van een CE-markering. Het 
belangrijkste criterium in deze markering betreft het toekennen van een 
sterkteklasse. Deze sterkteklasse is van belang voor constructeurs die daar-
mee constructies (zoals steigers, bruggen en galerijen) berekenen.

In het Bouwbesluit wordt in algemene termen aangegeven waaraan elk 
bouwwerk in Nederland moet voldoen. Voor de toepassing van dekdelen 
gelden eisen ten aanzien van de brand- en constructieve veiligheid.

Omdat loopdekken en galerijen soms als vluchtweg aangemerkt worden, gel-
den voor die gevallen hogere eisen met betrekking tot brand. In de NEN-EN 
13501-1 worden een brandclassificatie en testmethode gegeven voor wanden, 
gevels en plafonds en voor vloeren. De laatste categorie is van belang voor 
loopdekken en vlonders. De eisen waaraan een vluchtweg moet voldoen, 
worden afgeleid uit het Bouwbesluit en deze kunnen per Europese lidstaat 
verschillen.

Deze norm is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebou-
wen en civieltechnische werken (zoals bruggen) van hout of houtachtige 
plaatmaterialen. Er zijn alleen eisen opgenomen ten aanzien van mechani-
sche weerstand, de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de brandwerendheid 
van houtconstructies. Deze serie vervangt de vroegere TGB-serie NEN 6700.

Deze norm definieert de zogenoemde sterkteklassen voor hout. Er worden 
zowel karakteristieke waarden gegeven voor de buigsterkte als voor de stijf-
heid (elasticiteitsmodulus) en de dichtheid.

ventilatie nodig

3 Regelgeving

Loofhout voor weg- en 
waterbouwkundige 

constructies (NEN 5493)

Houtconstructies – Op 
sterkte gesorteerd 

hout met rechthoekige 
doorsnede – Deel 1: 

Algemene eisen  
(NEN-EN 14081-1)

Bouwbesluit

Brandvoortplantings-
klasse (NEN-EN 13501-1)

Eurocode 5 (NEN-EN 
1995 serie)

Sterkteclassif icatie 
(NEN-EN 338)
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Met betrekking tot de reactie op brand worden globaal twee soorten weer-
stand onderscheiden. Brandvoortplanting heeft betrekking op de mate 
waarin een beginnende brand zich kan verspreiden over een houten op-
pervlak (horizontaal of verticaal). De tijd die nodig is voordat een houten 
constructie bezwijkt (en niet meer functioneert waarvoor deze bedoeld is), 
wordt de brandwerendheid genoemd.
In toenemende mate wordt er gekeken naar de eisen die gesteld worden aan 
de reactie op brand voor bouwprojecten. Hoewel er nauwelijks projecten 
bekend zijn waarbij het mis ging vanwege een tekortschietende brandweer-
stand van de constructie, is het begrijpelijk dat er eisen aan gesteld worden. 
Gaat het eenmaal mis, dan kan een brand veel slachtoffers maken en schade 
berokkenen. Daarnaast is de harmonisatie van veel regelgeving op Europees 
niveau waarschijnlijk ook een factor die de nadruk op de brandeisen in de 
bestekken beïnvloedt.

De gebruikte brandklassen (volgens de NEN-EN 13501-1) maken een onder-
scheid tussen beloopbare horizontale vlakken en de overige (vaak verticale) 
vlakken, zoals gevels, wanden en plafonds. De eisen voor de indeling van 
beloopbare horizontale vlakken zijn lager dan voor de overige vlakken. 
Zware tropische hardhoutsoorten kunnen in principe de hoogste klasse voor 
hout behalen: Bfl waarbij fl = flooring. Omdat hout geldt als een in principe 
brandbaar materiaal, mag klasse A nooit aan hout toegekend worden, ook al 
laten de testuitslagen een dergelijke indeling toe. Het normstellend docu-
ment voor de brandvoortplanting in bouwwerken is het Bouwbesluit (2012). 
Tabel 2 geeft de belangrijkste klassen weer en waarvoor deze globaal gelden. 
Meer informatie over de reactie op brand is te vinden in lit. 5.

Tabel 2. Brandvoortplantingsklasse voor hout uit de NEN-EN 13501-1

Klasse Toepassing conform de eisen uit het Bouwbesluit en praktijkervaring

Bfl Hoogste eis horizontale (beloopbare) vlakken. Van toepassing voor ‘besloten 

vluchtwegen’
Cfl Horizontale (beloopbare) vlakken. Van toepassing voor ‘niet-besloten vluchtwegen’ 
dfl overige eis voor alle houtproducten van toepassing in horizontale (beloopbare) 

vlakken
B Hoogste eis voor gevels, wanden en plafonds. Voor vluchtroutes binnen en gevels 

buiten (eerste 2,5 m vanaf het maaiveld en boven de 13 m hoog)
C in sommige situaties binnen en soms voorgeschreven voor situaties buiten 
d Standaardwaarde voor houten gevels, wanden en plafonds in gebouwen

In het Bouwbesluit (2012) worden ook eisen gesteld aan constructies en hun 
tijd tot bezwijken. Deze tijd tot bezwijken wordt uitgedrukt in minuten en is 
van belang bij die constructies waarbij het vluchten uit/van een bouwwerk 
dat in brand staat van belang is. Afhankelijk van of de route als een ‘vlucht-
weg’ wordt aangemerkt, worden er hogere eisen aan de brandwerendheid 
(en vaak ook de brandvoortplanting) gesteld.
Uitgaande van een minimale reststerkte van de constructie kan worden be-
rekend hoeveel mm van een houten vlonder mag wegbranden. De snelheid 
van inbranden is gekoppeld aan de dichtheid van een houtsoort en mag als 
vuistregel voor zware tropische houtsoorten op 0,55 mm/min worden ge-
houden (NEN-EN 1995-1-2). Vaak wordt 30 of 60 minuten brandwerendheid 
vereist voor galerijen die als vluchtweg dienst doen.

4 
Brandvoortplanting 

en brandwerendheid

aandacht voor brandweerstand  

van constructie als geheel

Brandvoortplantings-
klassen

Brandwerendheid

minimale reststerkte als grondslag
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Verder wordt bij een specifieke eis met betrekking tot de brandwerendheid 
vaak ook vereist dat het loopdek gesloten is. In die gevallen wordt vaak voor 
een profilering met halfhoutse verbinding gekozen. In paragraaf 12 wordt 
nader ingegaan op de halfhoutse verbinding.

Afbeelding 8. FSC Cumaru geschaafd met een veer-en-groef verbinding voor galerijen in Rot-
terdam. De veer-en-groef profilering wordt regelmatig toegepast, maar heeft als nadeel dat 
er meer capillairen in de constructie aanwezig zijn (zie ook paragraaf 2).  
Foto: Precious Woods Europe BV/Innovita

Voor het ontwerpen is het van belang om rekening te houden met de brand-
eisen. Aangezien niet alle houtsoorten aan de hoogste eisen voldoen, is het 
van belang om hier te beginnen met de selectie van geschikte soorten.

Voor de toepassingsgebieden ‘bouwprojecten’ en ‘brugconstructies/steigers’ 
is de constructieve veiligheid van groot belang. Voor de categorie ‘tuinhout/
retail’ is dit criterium niet van belang. Voor meer informatie, zie lit. 8 en 9.
Grofweg kan gesteld worden dat een sterkteklasse benodigd is in al die geval-
len waarin een constructeur berekent welke houtmaten nodig zijn. In zulke ge-
vallen is het dringend af te raden om zonder een goede berekening aan de 
slag te gaan: constructieve onveiligheid brengt grote risico’s met zich mee.
De sterkteklasse voor loofhoutsoorten wordt bijna altijd uitgedrukt in een 
D-klasse. Globaal variëren tropische houtsoorten van D30 tot en met D70. 
Daarbij staat het getal voor de karakteristieke waarde voor de buigsterkte. 
Tabel 3 geeft de belangrijkste parameters weer die bij een sterkteklasse beho-
ren. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar lit. 6.

Tabel 3. Enkele belangrijke parameters die de sterkteklassen bepalen (niet 
volledig)

Sterkteklasse Buigsterkte Elasticiteitsmodulus Gemiddelde volumieke massa

N/mm2 N/mm2 kg/m3

d30 30 10.000 640
d35 35 10.000 670
d40 40 11.000 700
d50 50 14.000 780
d60 60 17.000 840
d70 70 20.000 1.080

Conclusie

5 Sterkte en 
mechanische 

eigenschappen
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De ervaring leert dat sterkte-eisen in bestekken soms vrij gemakkelijk zijn 
voorgeschreven, zonder dat alle consequenties zijn overzien. Zo kom je soms 
vrij zwaar gedimensioneerd tropisch loofhout tegen, maar bij navraag blijkt 
dat de constructeur van bijvoorbeeld D30 is uitgegaan (of soms zelfs een 
naaldhoutwaarde). Wanneer dan een houtsoort met D50 geleverd wordt, 
kan in sommige gevallen met een minder zware afmeting gewerkt worden. 
Andersom komt helaas ook voor, waarbij er juist zwaarder hout nodig is, wan-
neer een minder sterke soort wordt geleverd.
Voor sommige constructies blijkt de buigsterkte niet maatgevend, maar de 
elasticiteitsmodulus. Daarmee kan een minder sterke soort die toch een 
hoge elasticiteitsmodulus heeft, toegepast worden. Dit zijn maatwerkoplos-
singen die in nauw overleg met een constructeur moeten worden toegepast. 
Bovendien moet een gedetailleerd onderzoeksrapport van de sterktewaarden 
beschikbaar zijn, zodat de houtsoortspecifieke elasticiteitsmodulus (basis 
voor de rekenwaarde) bekend is.

Sinds 1 januari 2012 behoort al het hout dat voor constructieve toepassingen 
wordt ingezet, te zijn voorzien van een CE-markering. Deze markering geeft 
relevante eigenschappen van een product; de bepaling van de producteigen-
schappen gaat volgens Europese bepalingsmethoden. Daarmee zijn CE-mar-
keringen onderling vergelijkbaar. Voor constructief hout is het belangrijkste 
criterium de sterkte van het hout.
Voor loofhoutsoorten wordt deze bijna1 altijd bereikt via visuele sortering. De 
bewijsvoering is dan als volgt. Er is een partij van een houtsoort uit diverse 
leveringen beproefd op sterkte. Het hout dat is onderzocht, had een be-
paalde kwaliteit (voor loofhout vooral mate van draadverloop, scheuren en 
kwasten). Wanneer een leverancier nu steeds deze kwaliteit of beter levert, 
mag de sterkte uit het onderzoek ook toegekend worden aan die leveringen. 
Door elke partij hout visueel op die kwaliteiten te beoordelen, kan aange-
toond worden dat de sterkteklasse wordt behaald. De kwaliteiten zijn gedefi-
nieerd en in Nederland wordt veel gebruikgemaakt van de NEN 5493.

Afbeelding 9. CE-logo dat op termijn voor alle producten en diensten in de EU van toepas-
sing wordt

Er is veel verwarring over het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid is een 
materiaaleigenschap. In dat geval wordt feitelijk bedoeld de weerstand van 
een materiaal tegen (biologische) degradatie en corrosie [lit. 3]. In het geval 
van hout gaat het dan vrijwel altijd over de weerstand tegen schimmelaantas-
ting. In Zuid-Europese landen speelt bijvoorbeeld ook de weerstand tegen 

1 Voor loofhout voldoet ook de Mobile Timber Grader (MTG). Deze is ontwik-
keld door TNO en wordt door de firma Brookhuis op de markt gebracht. Via 
een in het hout gebrachte trilling kan de sterkte van hout worden bepaald. Voor 
naaldhout is de MTG geaccepteerd in de norm voor CE markering, voor loof-
hout is deze nog niet formeel ingediend.

Sterkteklassen in de 
prakti jk

buigsterkte versus elasticiteitsmodulus

CE-markering voor 
constructief hout

visuele sortering

6 Duurzaamheid
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termieten een rol. En in ons land is bekend de weerstand tegen bijvoorbeeld 
‘houtworm’.
Daarnaast is er nog de duurzaamheid van de constructie. De materiaaleigen-
schap duurzaamheid is daarvan een onderdeel, maar ook heel belangrijker is 
de detaillering (zoals besproken in paragraaf 2).
Ten slotte is er nog de duurzaamheid die in het Engels met ‘sustainability’ 
wordt aangeduid: de duurzaamheid van het beheer van de brongebieden. 
Zie daarvoor het kader in paragraaf 2 en lit. 4 en 7.
De materiaaleigenschap duurzaamheid die in deze paragraaf centraal staat, 
heeft veel invloed op de levensduur van vlonderconstructies. Anderzijds 
moet dit ook niet overdreven worden: er zijn meer factoren van belang, zoals 
waar de vlonder wordt gesitueerd (beschut of vol in het weer bijvoorbeeld).
In de praktijk wordt vaak lukraak voor duurzaamheidsklasse 1-2 (of soms 
zelfs alleen 1) gekozen. Voordat echter een zinvolle eis aan de duurzaamheid 
gesteld kan worden, moet een aantal aspecten worden meegenomen:
– Gewenste levensduur: hoe lang moet de betreffende vlonder meegaan?
– Condities: onder welke omgevingscondities wordt de vlonder toegepast? Is 

het mogelijk het hout (enigszins) te beschermen tegen de weersinvloeden?
– Detaillering (zie onder andere paragraaf 2).

Wanneer voorgaande zaken serieus zijn meegenomen, kan tot een formu-
lering van de duurzaamheidseis worden overgegaan. Duurzaamheidsklasse 
1-2 als eis voor een buitentoepassing die minimaal 20-25 jaar mee moet, is 
een goed uitgangspunt. Soms wordt louter om klasse 1 gevraagd met het 
idee de beste houtsoorten te krijgen. De duurzaamheidsklassen zijn echter 
enigszins willekeurig bepaald. Een honderdste verschil in het resultaat uit de 
(biologische!) test kan tot een klassenverschil leiden (bijvoorbeeld 1 of net 
2). Belangrijker is ook om te realiseren dat een test met als resultaat klasse 
1, vrijwel altijd individuele proefstukken omvat die in klasse 2 thuishoren. 
Daarom is een eis voor 1-2 beter te rechtvaardigen en het biedt ook de mo-
gelijkheid om houtsoorten te kiezen die gemiddeld genomen de klasse 1 net 
niet halen.

Afbeelding 10. De materiaaleigenschap duurzaamheid wordt vaak bepaald door middel van 
versnelde laboratoriumtesten. De zogenoemde kolleschalen worden gebruikt voor schimmel-
specifiek onderzoek. Op de foto is zowel de te testen houtsoort als de referentiehoutsoort 
te zien. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

materiaal versus constructie

duurzaamheid niet enige factor

eis moet zinvol zijn
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De praktijkervaring met een houtsoort blijft van niet te onderschatten 
belang naast het gebruik van de laboratoriumtesten. De momenteel gehan-
teerde duurzaamheidstesten beperken zich veelal tot versnelde laborato-
riumtesten. Een veldtest kost al snel vijf jaar (en is daarmee uiteraard ook 
nog in zekere zin versneld). Samen met goede literatuur geeft een versnelde 
laboratoriumtest een goede indicatie van de te verwachten duurzaamheid. 
Wel is het goed om zich te realiseren dat houtsoorten in de praktijk soms 
toch wat kunnen afwijken van de verwachtingen gebaseerd op duurzaam-
heidstesten.

Hout is een ‘levend’ materiaal en reageert op de omgeving. Hout is ook 
hygroscopisch van aard (waterminnend) en het reageert dus specifiek op de 
waterdamp in de lucht: de relatieve luchtvochtigheid (RV). De RV in Neder-
land is volgens het langjarig gemiddelde 82%. Voor de meeste loofhoutsoor-
ten ontstaat dan na verloop van tijd een ‘evenwichtshoutvochtgehalte’ tussen 
de 14 en 20% (lit. 10 geeft van een aantal tropische houtsoorten specifieke 
fysische waarden).
Van invloed op de RV is ook de hoeveelheid zonneschijn. Maar buiten de 
effecten van de zon op de RV, speelt ook de opwarming van een houten deel 
een rol, waarbij het hout droger wil worden. Hiermee is meteen duidelijk 
gemaakt dat houten vlonders in de buitentoepassing uiteindelijk naar een 
vochtgehalte van 14-20% zullen gaan.
Wanneer er nu ongedroogd hout (nat hout) wordt geleverd, zal dat in de 
praktijk terugdrogen. Nat tropisch loofhout varieert meestal tussen de 30% 
en 50% houtvochtgehalte. Als gevolg van het drogen zullen de vlonderdelen 
in de toepassing gaan krimpen. Daarbij ontstaan spanningen in het hout, die 
versterkt worden door het anisotrope karakter van hout. Voor de bevestiging 
van zulke vlonderdelen is van belang dat er gekozen wordt voor krachtige 
middelen, die deze spanningen dus kunnen opvangen.
Om deze spanningen in het hout te voorkomen, kan wellicht beter gebruik 
worden gemaakt van gedroogd hout (luchtgedroogd of kunstmatig ge-
droogd). Hierdoor zal het hout veel minder spanning te verwerken krijgen 
in de toepassing en het zal beter presteren. Feitelijk heeft het alleen maar 
voordelen om met gedroogd materiaal te werken, waarbij het houtvochtge-
halte zich al direct in de te verwachten range bevindt.
Met name voor houten vlonderdelen voor de retail- en tuinhoutsector is het 
hout drogen van belang: veel hout staat eerst in een winkel of overdekt bui-
ten opgeslagen voordat het wordt afgenomen door de consument.
Wanneer (te) nat hout wordt opgeslagen in een winkelrek, ontstaan mogelijk 
al voordat het verkocht is de nodige vervormingen als gevolg van spanningen 
tijdens het terugdrogen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Gedroogd 
hout van circa 16-20% kan al veel van dergelijke problemen voorkomen.

De meeste tropische hardhoutsoorten bevatten zogenoemde inhoudsstoffen, 
zie voor meer informatie lit. 2. Sommige van de inhoudsstoffen kunnen in 
water oplossen, andere stoffen lossen bijvoorbeeld alleen op in organische 
oplosmiddelen zoals alcohol. De in water oplosbare inhoudsstoffen zijn van 
belang voor de toepassing van houtsoorten in vlonders en galerijen. Som-
mige van deze inhoudsstoffen zijn kleurloos, terwijl andere meer of minder 
sterk gekleurd zijn.

let op praktijkervaring

7 Houtvochtgehalte

evenwichtsvochtgehalte

drogen in het werk

voordeel van AD- of KD-hout

goede opslag belangrijk

8 Uitloging
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Met betrekking tot de uitloging spelen twee aspecten. Als gevolg van (regen)
water over de vlonderdelen of galerijdelen kunnen bepaalde inhoudsstoffen 
oplossen in het water en daarmee uit het hout gespoeld worden. Dit ‘ver-
rijkte’ (regen)water kan dan grofweg twee effecten veroorzaken.
– Zuurgraad. De zuurgraad van het water met inhoudsstoffen kan beïnvloed 

zijn. De meeste inhoudsstoffen zijn licht zurig. Diverse onderzoeken tonen 
aan dat voor de meeste houtsoorten geen extreme zuurgraad wordt be-
reikt. Een van de meest zure soorten is western red cedar met een zuur-
graad (pH) beneden de 5. Deze houtsoort wordt volop gebruikt in buiten-
toepassingen (gevelbekleding). Een bekende toepassing waarbij uitloging 
tot schade kan leiden, is een houten vlonder boven een parkeerterrein. 
Wanneer het lichtzurige water op autolak komt, zou een kans op lakschade 
kunnen ontstaan. Omdat het water lichtzurig is, lijkt de kans daarop erg 
gering, maar het heeft de voorkeur om (sterk) logende houtsoorten niet 
in die toepassing te gebruiken.

– Vervuiling. Een ander aspect is van esthetische aard. Gekleurde inhouds-
stoffen laten – na het verdampen van het (regen)water – vervuiling achter. 
Deze vervuiling kan heel hardnekkig zijn en op poreuze en/of minerale  
ondergronden moeilijk te verwijderen. Geadviseerd wordt om daarom 
geen houtsoorten toe te passen die gekleurde inhoudsstoffen uitlogen.

Afbeelding 11. Voorbeeld van gekleurde uitloging uit een balkconstructie op de ondercon-
structie. Foto: Innovita

Hout is een natuurproduct. Dat betekent dat allerlei eigenschappen kun-
nen variëren. Dat geldt ook voor de kleur van de verschillende planken. 
Soms is dat te herleiden tot een verschil in botanische soorten: sommige 
handelshoutsoorten worden samengesteld uit verschillende nauw verwante 
botanische soorten. Een heel bekend voorbeeld is meranti dat uit meer dan 
100 botanische soorten wordt samengesteld. Soms heeft hout zelfs wanneer 
het uit één boom komt, nog veel kleurverschil: de plaats waar het hout uit de 
boom gezaagd wordt, is dan van belang.
De kleur van het hout is alleen van belang in die gevallen, waar het hout lang 
zijn kleur behoudt. Zonder afwerking zal hout in buitentoepassingen gaan 
vergrijzen. Dit proces vindt plaats onder invloed van uv-licht (zonlicht) en 
regen. Het mag duidelijk zijn dat in dergelijke constructies de kleur van het 
hout geen thema is.

9 Kleurverschil

vergrijzing maakt uniform
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Afbeelding 12. FSC Louro itauba toegepast in interieurtrappen en -bruggen. Het kleurverschil 
blijft hier (lang) zichtbaar. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Voor binnenconstructies en in de retailsector speelt kleur wel een rol. Veel 
consumenten blijken toch de voorkeur te hebben voor een homogene kleur. 
Bovendien suggereert een donkere kleur een beter product (wat niet per 
definitie waar is). Dit gegeven speelt dus een commerciële rol in de beoorde-
ling van de geschiktheid van een houtsoort voor deze toepassing.
Wanneer gekozen wordt voor een afwerking van een houten vlonder in bui-
tenomstandigheden (zie ook paragraaf 11), kan de kleur van het hout ook 
een rol spelen. Ondanks dat een afwerking kleurverschillen meestal redu-
ceert, is het wel van belang er rekening mee te houden.

Wanneer de wensen en/of eisen zoals besproken in de vorige paragrafen op 
een rij worden gezet, kan tot een goede houtsoortkeuze besloten worden. 
Niet altijd is het nodig om een specifieke houtsoort te omschrijven: in een 
bestek kan ook heel goed worden opgenomen aan welke eisen een houtsoort 
zou moeten voldoen. Vervolgens krijgen de marktpartijen de ruimte om bin-
nen de prestatie-eisen van het bestek een geschikt product aan te bieden.

Tabel 4 geeft een (onvolledig) overzicht van gangbare duurzaam geprodu-
ceerde2 houtsoorten voor toepassing in houten vlonders en galerijen.

2 Momenteel is voor de toepassing vlonders en galerijen van tropisch hardhout 
vooral het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer van belang.

10 Houtsoortkeuze 
of prestatie-eisen
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Tabel 4. Gangbare tropische loofhoutsoorten voor toepassing in galerijen en 
vlonders

Houtsoort Botanische naam Volumieke massa bij 

12% vochtgehalte 

(kg/m3)

Duurzaamheid Sterkte*

Andira (Sucupira 

vermelho)

Andira spec. div. 850 2-3 d30

Angelim pedra (Sa-

pupira)

Hymenolobium spec. div. 750 1-2 d30 (www.houtselector.nl)

Angelim vermelho Dinizia excelsa 1.000 1 d50 (Sterktewijzer Centrum 

Hout)
Araracanga (piquia 

marfim)

Aspidosperma desmanthum, 

A. spec. div.

900 1-3 d50

Azobé Lophira alata 1.060 1-2 d70
Bangkirai Shorea spec. div. 930 2 d50
Bilinga Nauclea diderrichii 750 1 d35
Cumaru (Brazilië) Dipteryx odorata, D. alata 1.050 1 d60
Favinha Enterolobium schomburgkii 800 2 d35
Garapa Apuleia leiocarpa 750-900 2-3 niet bekend
Ipe (Lapacho) Tabebuia spec. div. 1.050 1 niet bekend
Itauba (Louro itauba) Mezilaurus spec. div. 850 1-2 d40
Jatoba Hymenea spec. div. 900 1 niet bekend
Kopie (Cupiuba) Goupia glabra 850 2-3 d35
Louro preto Ocotea spec. div. 720 1 niet bekend
Mandioqueira (Sucu-

pira amarela)

Qualea spec. div. 700-800 1-3 d40

Massaranduba (Bra-

zilië)

Manilkara spec. div. 1.050 1-2 d60

Mukulungu Autranella congolensis 920-960 1-2 d40
Okan Cylicodiscus gabunensis 850-960 1 d50
Piquia Caryocar villosum 800 1-3 d35
Tali Erythrophleum ivorense,  

E. spec. div.

900 1 d40

Teak (natuurlijk 

gegroeid)

Tectona grandis 650-680 1 d40 (BS 5756, klasse HS)

Uchi torrado Sacoglottis guianensis, 

Vantanea spec. div.

900-1.000 2 d40

Wane (Louro gamela) Sextonia rubra 600-650 2 niet bekend
Bron: Wiselius [lit. 11]

*  tenzij anders vermeld is deze klasse gebaseerd op de houtkwaliteit behorend bij de nen 5493 categorie 3.

Zoals al eerder gesteld zal hout in een buitentoepassing relatief snel gaan 
vergrijzen. Afhankelijk van de waterhuishouding in de constructie kan ook 
sprake zijn van donkergrijs. Wanneer een opdrachtgever of ontwerper de 
kleur wil vasthouden, zal voor een afwerking gekozen worden. Daarnaast 
zal een afwerking ook een remmend effect hebben op de ontwikkeling van 
micro-organismen op het hout. Algenvorming bijvoorbeeld is esthetisch 
niet aantrekkelijk, maar leidt ook tot veiligheidsproblemen (uitglijden). Zie 
daarover ook paragraaf 12.
Op dit moment wordt afwerking van houten vlonderdelen in de professionele 
sfeer zelden gedaan. De reden is dat de afwerking veel onderhoud vereist 
(vergelijkbaar met bijvoorbeeld het onderhouden van houten tuinmeubelen). 
In de professionele sector is jaarlijks onderhoud meestal niet acceptabel.
De verfindustrie heeft in de achterliggende periode op dit terrein ook ont-
wikkelingen doorgemaakt. Zo zijn er producten ontwikkeld om vlonderdelen 

11 Afwerking

afwerking lokt extra onderhoud uit

ontwikkelingen in verfindustrie
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af te werken en deze middelen worden ook actief op de markt geïntrodu-
ceerd. Daarbij liggen de onderhoudsintervallen niet jaarlijks, maar eerder 
eens per twee of drie jaar (afhankelijk van de blootstelling). Zie het kader 
over een vlonderproduct van Remmers Bouwchemie. Over het algemeen 
wordt geadviseerd om op vlonderdelen te kiezen voor een slijtvaste, niet-
filmvormende afwerking.

Afwerking van vlonders met Remmers product OW-815
Om in de groeiende markt voor ‘outdoor living’ mee te gaan, heeft 
Remmers een afwerking ontwikkeld die geschikt is voor vlonders in 
een buitentoepassing. Het is een watergedragen systeem en gebaseerd 
op lijnolie. Daarmee kan het product goed mee in de trend voor mili-
eubewuste producten.
Het gaat om een transparante afwerking, die de ‘houtlook’ in stand 
houdt en beschermt. Het product is leverbaar in een aantal transpa-
rante tinten, zodat een opdrachtgever kan kiezen welke uitstraling zijn 
vlonder moet krijgen. Het product is te typeren als een ‘niet-filmvor-
mend’ afwerksysteem. Het voordeel van deze systemen is dat het hout 
gewoon kan blijven ademen en dat het eenvoudig te onderhouden is 
(in vergelijking met ‘filmvormende’ systemen).
Het product is uitvoerig getest op laboratoriumschaal, maar vanaf 2009 
zijn er ook concrete proefprojecten mee behandeld. Afgezien van de 
hechting is de slijtvastheid van groot belang: er wordt over vlonders 
gelopen. Tot op heden blijkt de slijtvastheid uitstekend te zijn. In de 
praktijkprojecten – waar deels ook intensief gelopen wordt – zijn nog 
geen zichtbare looppaden gesignaleerd.
Hoe lang gaat het product mee? Dat is niet in het algemeen te zeggen: 
het is sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, blootstelling 
en houtsoort. Op basis van het onderzoek en de praktijkproeven geeft 
Remmers voorzichtigheidshalve aan om uit te gaan van een interval 
van circa 1,5 jaar. Er bestaat echter een redelijke kans dat dit interval 
de komende tijd verruimd kan worden voor sommige combinaties van 
houtsoort/blootstelling/aangebrachte hoeveelheid.

De keuze voor een afwerking is van belang voor de profilering: op een scher-
pe hoek hecht een afwerking (beits of verf) niet of minder goed, waardoor 
dus zo veel mogelijk afgeronde kantjes moeten worden toegepast.

Veel houten vlonders en galerijen zijn voorzien van zogenoemde antislipde-
len: een geribbeld profiel aan de bovenzijde (en soms een fijne ribbel aan de 
onderzijde). De grove ribbel zou bijdragen aan de slipweerstand.
De oorsprong van deze ‘antislipdelen’ is de bouw van steigers in havens. 
Verreweg de meeste mensen lopen dan haaks (ten opzichte van de leng-
terichting van de delen) over de steiger. De ribbels leveren in die toepas-

12 Profilering en 
antislip
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sing weerstand op, omdat er ook haaks over de vezelrichting van het hout 
gelopen wordt. Ook het toepassen van dergelijke delen in galerijconstructies 
ondersteunt de antislipweerstand. Wel is van belang om op te merken dat de 
werking beperkt is: er kunnen altijd omstandigheden zijn waarop een steiger- 
of galerijdeel toch glad wordt.

Afbeelding 13. Voorbeeld van een standaardvlonderdeel, hier in de houtsoort Sucupira ama-
rela. Foto: Houtindustrie Schijndel

Een aanpassing aan deze antislipdelen is de toevoeging van de halfhoutse 
verbinding. Daarmee kan een min of meer gesloten oppervlak worden gerea-
liseerd, veelal benodigd in verband met de brandwerendheidseisen. Daar-
naast wordt deze profilering ook toegepast om het ‘lekken’ van water van de 
ene galerij naar de onderliggende te reduceren. Halfhoutse verbindingen 
leveren overigens geen volledig waterdicht oppervlak op.
Door het toegenomen gebruik van houten vlonderdelen op grotere opper-
vlakken, ontstaan ook looproutes die parallel met de lengterichting van de 
delen gaan. Daarbij wordt ook met de vezelrichting van het hout meegelo-
pen. De antislipweerstand is in dergelijke situaties verminderd. Het opper-
vlak waarover gelopen wordt is verkleind, waardoor een voet minder grip 
heeft. In dergelijke situaties zijn andere maatregelen nodig.

De profilering zelf biedt kansen om een betere antislipweerstand te ver-
krijgen. Zo wordt de laatste jaren – mede door een publicatie van Centrum 
Hout hieromtrent – ook regelmatig ruw bezaagd hout toegepast. De on-
derzijde en de zijkanten van een deel worden dan gladgeschaafd waardoor 
maatvaste delen ontstaan.
De bovenzijde blijft ruw, waardoor men meer grip heeft (zie afbeelding 2 en 
14). Ook wanneer de delen goed nat zijn is er meer grip (de voet wordt min 
of meer vastgezogen aan het oppervlak). In de tussenfase kunnen wel gladde 
situaties ontstaan. Ook de groei van micro-organismen op het hout (bijvoor-
beeld algenvorming) kan tot extra gladheid leiden.

aanpassing aan antislipdelen

effect van grotere oppervlakken

Natuurl i jke 
antisl ipmaatregelen

voordeel van ruw bezaagd hout
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Afbeelding 14. Ruw bezaagde galerijdelen voor extra grip van de houtsoort FSC Favinha, toe-
gepast voor woningen en appartementen te Hapert. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Een andere profilering is het bol schaven van de zichtzijde van de delen. 
Water wordt daarmee sneller van de vlonderdelen afgevoerd, waardoor ze 
korter nat zijn en algenvorming wordt geremd. Een voet ondervindt extra 
weerstand door het ongelijke oppervlak. Ook deze oplossing biedt een be-
tere antislipweerstand. Desondanks kan niet gesteld worden dat hiermee de 
gladheidsproblemen zijn voorkomen.
Een derde toegepaste mogelijkheid is het gebruik van smallere delen dan de 
standaard 14 cm brede antislipdelen. Een smaller deel kan eveneens snel-
ler water afstaan, waardoor de tijd in het jaar waarin voldoende weerstand 
aanwezig is, toeneemt. De combinatie van smallere delen met de hiervoor 
genoemde profileringsmaatregelen biedt de beste oplossing, zonder kunst-
matige antislipmaatregelen te treffen.

Omdat geen van de natuurlijke maatregelen 100% veilig is, wordt voor 
publieke ruimten aangeraden om kunstmatig extra maatregelen te nemen. 
Omdat dergelijke maatregelen veel geld kosten, wordt aangeraden om 100% 
veilige paden te creëren over de houten vlonder, zonder de hele vlonder 
ermee te behandelen. Daarmee blijft de extra investering beperkt tot het 
hoognodige, en kan men wel voldoende veiligheid garanderen. Globaal zijn 
er twee mogelijkheden:

bouwkundige maatregel: bol schaven

smallere delen

Kunstmatige 
antisl ipmaatregelen
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– Antislipstrip (diverse fabricaten). Deze strip wordt deels machinaal aange-
bracht (maar kan dus later niet meer bijgewerkt worden) en deels hand-
matig. De strip werkt erg goed in hout en biedt een goede stroefheid. De 
prijs is over het algemeen fors: in een deel van 14 cm worden al snel twee 
strips toegepast, waarmee de strips samen meestal al duurder zijn dan het 
hout zelf. 

 De meest cruciale factor is de hechting tussen hout en strip. Het verdient 
aanbeveling om per houtsoort uit te testen of de hechting acceptabel is. 
Het gebruik van een zogenoemde ‘zwaluwstaart’ in sponning van een anti-
slipdeel geeft aanvullende hechting via de mechanische verankering.

Afbeelding 15. Antislipstrips in FSC Sucupira amarela bij een scholengemeenschap te Den 
Bosch. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Afbeelding 16. Detail van de antislipstrip. Foto: Precious Woods Europe/Innovita
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– Slijtlaag (al dan niet gedeeltelijk). Brugdekdelen worden vaak ingestrooid 
met een slijtlaag (meestal dekkend). Deze dikke coating wordt afgestrooid 
met fijn zand, waarmee een stroef oppervlak ontstaat. Nadeel van deze me-
thode is dat het houtkarakter grotendeels verloren gaat. Bovendien wordt 
de waterhuishouding in de plank sterk belemmerd, waardoor er snel water 
kan ophopen in het hout.

 Een alternatief is de toepassing van strookjes slijtlaag op een plank (zie 
afbeelding 17). Deze werken min of meer vergelijkbaar als een volledig 
ingestrooide plank, maar behouden de houtuitstraling van de vlonder.

 Ook hier geldt dat de hechting tussen hout en slijtlaag cruciaal is. Ook is 
van belang om naar onderhoudseisen te vragen bij de leverancier/fabri-
kant.

Afbeelding 17. Voorbeeld van een creatieve slijtlaag op een houten vlonder van FSC Cumaru 
in Rotterdam. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Zoals al eerder aangegeven zijn veel vlonders uiteindelijk ‘dragend’ van aard. 
Dat betekent dat elke constructie formeel berekend moet worden volgens de 
gangbare normen. De aanwijzingen in deze paragraaf kunnen deze bereke-
ning niet vervangen. Het geeft wel een overzicht van enkele veelgebruikte 
constructies en bevestigingen.

In veel gevallen zal er gekozen worden voor een onderconstructie van hout. 
Soms is er zelfs sprake van een dubbele balklaag, afhankelijk van het bouw-
werk. Van belang is om afgezien van de sterkte van de constructie ook de 
regelafstand direct onder de vlonderdelen als criterium mee te nemen. Uit 
de praktijk blijkt dat bij diktes van vlonderdelen vanaf 25 mm een maximale 
hart-op-hart afstand van 60 mm moet worden aangehouden. Daarmee wordt 
het beste resultaat bereikt: een weinig verend dek met weinig kans op hoog-
teverschillen tussen de delen.

13 Bevestiging en 
constructie

Hart-op-hart afstand en 
onderconstructie
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Afbeelding 18. Voorbeeld van een houten onderconstructie ten behoeve van een vissteiger in 
Nieuwerbrug. Foto: Precious Woods Europe/Innovita

Wanneer het constructief verantwoord is om een grotere afstand aan te 
houden, bijvoorbeeld 90 cm, dan wordt aangeraden om een ‘schijnregel’ toe 
te passen tussen de formele regels in. Deze ‘schijnregel’ heeft geen construc-
tieve functie, maar houdt in elk geval de vlonderdelen bij elkaar, zodat lokale 
hoogteverschillen worden tegengegaan.
Zoals in paragraaf 2 over detaillering is aangegeven, verdient het aanbeve-
ling om tussen de balklaag en de vlonderdelen een folie toe te passen die 
een waterdicht contact tussen beide bouwdelen kan verzorgen (zie afbeel-
ding 6). Hout-op-hout verbindingen zijn kwetsbaar vanwege de capillaire 
werking en het risico op vochtophoping tussen de delen. Een ingeklemde 
folie kan zorgen voor een goede kering van het vocht uit de verbinding en 
zal daarmee de levensduur aanzienlijk verlengen. In de houten bruggen die 
bijvoorbeeld Haasnoot Bruggen BV te Katwijk levert, wordt al jaren om deze 
reden een dpc-folie toegepast: volledig recyclebaar en rottingsvrij. Dit type 
folies wordt ook volop in de woning- en kantorenbouw toegepast.

Vanwege de aanwezige inhoudsstoffen is het gebruik van RVS-bevestigings-
materiaal van cruciaal belang. De inhoudsstoffen zorgen in samenwerking 
met vocht voor erosie van gewoon staal en het leidt tevens tot zwarte vlekvor-
ming op het hout.
Omdat RVS-materiaal brozer is dan gewoon staal, dient het voorboren van 
de bevestigingsgaten voldoende ruim te gebeuren. Vanwege eventuele krimp 
van de vlonderdelen wordt aangeraden om de gaten in de delen iets groter 
voor te boren dan de schachtdikte, zodat er na krimp niet te veel spanning 
op de schroefschacht komt.
Het infrezen van schroeven in het hout, levert inwatering op. Daarom wordt 
geadviseerd om in de sponning te schroeven bij antislipdelen, of de schroef-
kop te laten verzinken in ruwe of geschaafde delen zonder sponningen.
Globaal genomen is het aan te raden om tot 10 cm brede delen met mini-
maal één schroef per regel vast te zetten. Bij bredere delen altijd minimaal 
twee bevestigingsmiddelen gebruiken.

schijnregel

folie toepassen

Bevestigingsmiddelen

voor RVS ruim boren
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Goed onderhoud kan de levensduur van een houten vlonder verbeteren. 
Robuuste duurzame houtsoorten gaan sowieso lang mee: afhankelijk van 
diverse omstandigheden is de levensduur voor buitentoepassingen globaal 
tussen de 20 en 45 jaar. Het spreekt voor zich dat vooral de mate van bloot-
stelling aan het buitenklimaat de bepalende factor is voor de levensduur.
Het onderhoud van een houten vlonder heeft vooral betrekking op het 
schoonhouden van de vlonder. Er kan vrij gemakkelijk vuilophoging plaats-
vinden in de sponningen of in de voegen tussen de delen. Daardoor kan 
lokaal een grondcontactsituatie ontstaan waardoor de biologische degradatie 
sneller kan verlopen. Jaarlijks schoonmaken van een houten dek kan al veel 
voorkomen.
Verder kan bij grotere loopdekken ook een borstelmachine ingezet worden 
om de bovenzijde te reinigen. Bij sommige loopdekken komt eens per twee 
jaar een schoonmaakbedrijf langs dat met schoon water (al dan niet met een 
biologisch reinigingsmiddel) de zichtzijde schoonmaakt. Daarmee wordt 
eventuele algenvorming tegengegaan en wordt het loopdek weer opgefrist.
Met het reinigen van een vlonder met een hogedrukspuit wordt aangeraden 
voorzichtig om te springen: de houtvezel wordt snel kapot gespoten bij hoge 
druk. Als er al voor gekozen wordt, zet dan in elk geval de waterdruk op de 
laagste stand.

In dit artikel zijn veel onderwerpen en aspecten aan de orde gesteld. Het 
kan lijken alsof hout toepassen in een loopdek geen goede gedachte is. Dat 
is geenszins het geval en ook niet de opzet van het artikel. Houten loop-
vlonders, galerijen en bruggen hebben een terechte plaats in de bebouwde 
omgeving.
Wel is van belang om de keuzes in het ontwerp serieus mee te nemen. Door 
iets meer tijd in het ontwerp te stoppen, wordt straks een beter resultaat 
bereikt dat tot meer tevredenheid zal leiden. Uiteindelijk blijft hout in de 
gebouwde omgeving een waardevolle aanvulling en levert het een prettige 
verblijfssfeer op.
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Stappenplan ontwerpen van houten 
galerijen en loopdekken in professionele 
sfeer

Om ontwerpers ter wille te zijn, volgt hier een beknopt stappenplan om tot 
een succesvolle houtsoortkeuze en toepassing te komen voor hardhouten 
loopdekken en galerijen.

1 Neem de detailleringsregel over waterhuishouding in acht (nat worden 
prima, maar wel snel kunnen drogen).

2 Neem goede nota van eventuele eisen aan de reactie op brand. Hoge 
brandeisen beperken het gebruik van veel houtsoorten. Heb speciaal 
aandacht voor zogenoemde vluchtroutes uit grotere gebouwen en apparte-
mentencomplexen.

3 Bekijk of er mogelijkheden zijn om de blootstelling van de loopdekken of 
galerijen aan het weer te beperken.

4 Laat bij constructies altijd een deskundige constructeur (op houtgebied) 
meekijken. Waak er daarbij voor om te veel overwaarde in de constructie 
op te nemen. Betrek hierin ook de aandachtspunten uit paragraaf 5 en 13.

5 Stel de wensen op voor de levensduur van de constructie. Deze zijn cruci-
aal voor het kiezen van een geschikte houtsoort.

6 Op basis van het voorgaande kan voor houtsoorten gekozen worden. 
Eventueel kan ook gekozen worden om de prestaties in het bestek vast te 
leggen, en de houtsoort vrij te laten. Belangrijke selectiecriteria zijn de 
duurzaamheidsklasse, uitloogbaarheid en kleur van het hout. Kies waar 
mogelijk voor hout dat rond de 18-20% houtvochtgehalte ligt voor een 
beter resultaat op termijn.

7 Maak uw keuzes met betrekking tot afwerking, profilering, antislipmaatre-
gelen en bevestiging. Hieruit vloeit voor een deel ook het onderhoudsplan 
voort.

Bijlage
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