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1 INLEIDING 

Deze publicatie geeft voorschriften en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing 
van geoptimaliseerd hout voorzien van isolatiemateriaal en/of opgebouwd uit 
verschillende houtsoorten in houten gevelelementen en deuren. 
 
Toepassingsgebied 
Deze publicatie is alleen van toepassing op het gebruik van geoptimaliseerd hout1 
samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of –kwaliteiten en 
substraten. Indien is aangetoond dat het geoptimaliseerde hout1 voldoet aan de eisen 
van de SKH BGS 008 en het geveltimmerwerk aan de eisen van deze publicatie kan de 
toepassing van geoptimaliseerd hout worden opgenomen in het KOMO® attest en 
KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- productcertificaat van de producent 
van het geveltimmerwerk.  
Voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit één houtsoort dat voldoet aan de eisen 
van de BRL 2902 worden ten aanzien van de toepassing in houten gevelelementen en 
deuren geen aanvullende eisen gesteld anders dan de eisen vermeld in de BRL 0801 
en de BRL 0803. 
 
.  

                                                      
1 1Met geoptimaliseerd hout wordt in deze publicatie bedoeld; geoptimaliseerd hout 

samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of –kwaliteiten en 
substraten 
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2 DEFINITIES  

Verwerkingsvoorschriften De voorschriften welke onderdeel vormen van de  
 SKH-kwaliteitsverklaring afgegeven op basis van de  
 BGS-SKH-008 
Substraat Alle materialen anders dan massief hout die worden 
 toegepast in geoptimaliseerde hout om bijvoorbeeld de 
 isolatie waarde van het geoptimaliseerde hout te 
 verhogen. 
Blootgesteld aan  Het deel van het geoptimaliseerde hout dat in zijn 
 toepassing  
Buitenklimaat (tijdens gebruiksfase) direct wordt blootgesteld aan 
 weersinvloeden. 
. 
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3 PROCEDURE VOOR OPNAME IN KOMO® ATTEST EN KOMO®-

KWALITEITSVERKLARING OF KOMO® ATTEST –MET- PRODUCTCERTIFICAAT  

3.1 START 

De houder van een KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –
met- productcertificaat op basis van de BRL 0801 of de BRL 0803 geeft aan volgens 
welke specificaties hij houten gevelelementen en/of deuren vervaardigd van 
geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten 
en/of –kwaliteiten en substraten. 
Hij geeft aan welke uitspraken in het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of 
KOMO® attest –met- productcertificaat moeten worden opgenomen en verstrekt de 
onderbouwing van die uitspraken.  

3.2 TOELATINGSONDERZOEK 

SKH onderzoekt of de in het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® 
attest –met- productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met 
hoofdstuk 4 en 5.  

3.3 AANVULLING IN HET KOMO® ATTEST EN KOMO®-KWALITEITSVERKLARING OF  
KOMO® ATTEST –MET- PRODUCTCERTIFICAAT 

De aanvulling in KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat wordt afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek overeenkomstig 
 § 3.2 en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager overeenkomstig  
§ 3.3 in positieve zin zijn afgerond. 
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4 PRODUCTEISEN VAN HET GEOPTIMALISEERDE HOUT AAN TE TONEN DOOR 
DE PRODUCENT VAN HOUTEN GEVELELEMENTEN 

Geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten 
en/of –kwaliteiten en substraten voor de toepassing in houten geveltimmerwerk dient te 
voldoen aan de SKH-BGS 008. Tevens dienen de prestatie-eisen in deze paragraaf te 
worden aangetoond door de producent van het houten geveltimmerwerk.   

4.1 PRESTATIE-EISEN TE STELLEN AAN KOZIJNEN EN RAMEN.  

Voor de vervaardiging van kozijnen en ramen van geoptimaliseerd hout samengesteld 
uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of –kwaliteiten en substraten 
volgens de BRL 0801, dienen onderstaande prestatie-eisen te worden aangetoond. 

4.1.1 Toepassing in kozijnen 

4.1.1.1 Duurzaamheid van de kozijnverbinding 
De duurzaamheid van de kozijnverbinding van geoptimaliseerd hout dient te worden 
bepaald overeenkomstig de prestatie-eisen van de BRL 0819. 
 
Toelichting 
Indien is aangetoond dat de kozijnverbinding van geoptimaliseerd hout voldoet aan de 
prestatie-eisen van de BRL 0819 kan de prestatie van andere uitvoeringen van de 
verbinding als gelijkwaardig worden beschouwd indien aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
 

 Er wordt een andere houtsoort toegepast in het geoptimaliseerd hout en deze 
houtsoort wordt als gecertificeerde combinatie vermeld in het certificaat van de 
verbindingstechniek overeenkomstig BRL 0819. 

 Er is sprake van een andere opbouw van het geoptimaliseerd hout maar de 
plaatsing van de verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld pennen of deuvels) is 
volledig gepositioneerd in het hout. 

 
In alle overige gevallen dient opnieuw te worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen 
van de BRL 0819 wordt voldaan. 
 
Bepalingsmethode 
De bepaling van de duurzaamheid van de kozijnverbinding van gevelelementen van 
geoptimaliseerd hout dient te worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 0819. 
 
Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en kozijnverbinding dient te worden 
beoordeeld of aan de prestatie-eisen van de BRL 0819 wordt voldaan.  
  
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
Het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat vermeldt welke uitvoeringen van geoptimaliseerd hout en type 
kozijnverbinding toegepast kunnen worden. 

4.1.1.2 Aansluiting van geoptimaliseerd hout op laag reliëfdorpels  
De aansluiting van het geoptimaliseerd hout voorzien van isolatiemateriaal en/of 
opgebouwd uit verschillende houtsoorten op een laag reliëfdorpel dient te voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals omschreven in de BRL 0813. 
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Toelichting 
Indien de bevestiging van een laag reliëfdorpel geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in het 
isolatiemateriaal en/of het gemodificeerde hout dan dient te worden aangetoond dat 
aan de prestatie-eisen van de BRL 0813 wordt voldaan. Indien de bevestiging van de 
laagreliëfdorpel volledig in het niet gemodificeerde hout plaatsvindt* mag er vanuit 
worden gegaan dat aan de prestatie-eisen van de BRL 0813 wordt voldaan. 
 
* minimale dekking van de bevestigingsmiddelen in het hout is 10 mm 
 
Bepalingsmethode 
De aansluiting van het geoptimaliseerd hout met de laag reliëfdorpel dient te worden 
bepaald overeenkomstig de BRL 0813. 
 
Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en laag reliëfdorpel dient te worden 
beoordeeld of aan de minimale prestatie-eisen van de BRL 0813 wordt voldaan. 
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
Het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat vermeldt voor iedere uitvoeringen van geoptimaliseerd hout, welke 
laag reliëfdorpel er toegepast dient te worden. 

4.1.2 Toepassing in ramen 

4.1.2.1 Duurzaamheid van de raamverbinding 
De duurzaamheid van de raamverbinding van geoptimaliseerd hout dient te worden 
bepaald overeenkomstig de prestatie-eisen van de BRL 2339. 
 
Toelichting 
Indien is aangetoond dat de raamverbinding van geoptimaliseerd hout voldoet aan de 
prestatie-eisen van de BRL 2339 kan de prestatie van andere uitvoeringen van de 
verbinding als gelijkwaardig worden beschouwd indien aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
 

 Er wordt een andere houtsoort toegepast in het geoptimaliseerd hout en deze 
houtsoort wordt als gecertificeerde combinatie vermeld in het certificaat van de 
verbindingstechniek overeenkomstig BRL 2339. 

 Er is sprake van een andere opbouw van het geoptimaliseerd hout maar de 
plaatsing van de verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld pennen of deuvels) is 
volledig gepositioneerd in het hout. 

 
In alle overige gevallen dient opnieuw te worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen 
van de BRL 2339 wordt voldaan. 
 
Bepalingsmethode 
De bepaling van de duurzaamheid van de raamverbinding van geoptimaliseerd hout 
dient te worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 2339. 
 
Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en raambinding dient te worden 
beoordeeld of aan de prestatie-eisen van de BRL 2339 wordt voldaan.  
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KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
Het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat vermeldt welke uitvoeringen van geoptimaliseerd hout en type 
raamverbinding toegepast kunnen worden. 

4.1.2.2 Maximale raamafmetingen 
De maximale raamafmeting van ramen van geoptimaliseerd hout dient te worden 
bepaald overeenkomstig bijlage 1 van deze publicatie. 
 
Bepalingsmethode 
De bepaling van de maximale raamafmeting dient te worden uitgevoerd 
overeenkomstig bijlage 1 van deze SKH-Publicatie. 
 
Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en raamverbinding dient te worden 
beoordeeld welke maximale raamafmetingen gedeclareerd kunnen worden.  
  
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
Het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat vermeldt voor iedere uitvoeringen van geoptimaliseerd hout en ieder 
type raamverbinding, welke maximale raamafmetingen er toegepast kunnen worden. 

4.2 PRESTATIE-EISEN TE STELLEN AAN DEUREN.  

Voor de vervaardiging van deuren van geoptimaliseerd hout samengesteld uit een 
combinatie van verschillende houtsoorten en/of –kwaliteiten en substraten volgens de 
BRL 0803, dienen onderstaande prestatie-eisen te worden aangetoond. 

4.2.1 Stijfheid en sterkte  

Stijfheid en sterkte van de buitendeur vervaardigd van geoptimaliseerd hout dienen te 
voldoen aan de prestatie-eisen overeenkomstig de BRL 0803. 
 
Toelichting 
Indien is aangetoond dat de buitendeuren van geoptimaliseerd hout voldoet aan de 
prestatie-eisen van de BRL 0803 kan de prestatie van andere uitvoeringen van 
buitendeuren als gelijkwaardig worden beschouwd indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
 

 Er wordt een andere houtsoort toegepast in het geoptimaliseerd hout en deze 
houtsoort wordt als gecertificeerde combinatie vermeld in het certificaat van de 
lijm overeenkomstig BRL 2339. 

 Er is sprake van een andere opbouw van het geoptimaliseerd hout maar de 
plaatsing van de verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld pennen of deuvels) is 
volledig gepositioneerd in het niet gemodificeerde hout. 

 
In alle overige gevallen dient opnieuw te worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen 
van de BRL 0803 wordt voldaan. 
 
Bepalingsmethode 
De bepaling van de stijfheid en sterkte van buitendeuren van geoptimaliseerd hout 
dient te worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 0803. 
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Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en type deur dient te worden 
beoordeeld of aan de prestatie-eisen voor de stijfheid en sterkte overeenkomstig de 
BRL 0803 wordt voldaan.  
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
In het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat wordt van iedere toepassing vermeldt welke uitvoeringen van 
geoptimaliseerd hout en type buitendeuren bestand zijn tegen de belastingen zoals is 
omschreven in de BRL 0803. 

4.2.2 Detectie van mogelijk aanwezige capillaire naden  

Bij de bepaling van de detectie van mogelijke aanwezige capillaire naden op 
buitendeuren van geoptimaliseerd hout dient de buitendeur te voldoen aan de prestatie-
eisen van de BRL 0803. 
 
Toelichting 
Indien is aangetoond dat de buitendeuren van geoptimaliseerd hout voldoen aan de 
prestatie-eisen van de BRL 0803 kan de prestatie van andere uitvoeringen van 
buitendeuren als gelijkwaardig worden beschouwd indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
 

 Er wordt een andere houtsoort toegepast in het geoptimaliseerd hout en deze 
houtsoort wordt als gecertificeerde combinatie vermeld in het certificaat van de 
lijm overeenkomstig BRL 2339. 

 Er is sprake van een andere opbouw van het geoptimaliseerd hout maar de 
plaatsing van de verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld pennen of deuvels) zijn nog 
steeds gepositioneerd in het materiaal waarbij een eerdere toetsing heeft 
plaatsgevonden. 

 
In alle overige gevallen dient opnieuw te worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen 
van de BRL 0803 wordt voldaan. 
 
Bepalingsmethode 
De bepaling van de mogelijke aanwezigheid van capillaire naden bij buitendeuren van 
geoptimaliseerd hout dient te worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 0803. 
 
Toelatingsonderzoek 
Voor ieder type uitvoering van geoptimaliseerd hout en type deur dient te worden 
beoordeeld of aan de prestatie-eisen voor de mogelijke aanwezigheid van capillaire 
naden overeenkomstig de BRL 0803 wordt voldaan.  
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
In het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat wordt van iedere vermeldt welke uitvoeringen van geoptimaliseerd 
hout en type buitendeuren voldoen aan de eisen op de mogelijke aanwezigheid van 
capillaire naden zoals is omschreven in de BRL 0803. 
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5 PRODUCTEISEN VAN HET GEOPTIMALISEERDE HOUT AAN TE TONEN DOOR 
DE HOUDER KWALITEITSVERKLARING OF PRODUCENT GEVELTIMMERWERK. 

 
Voor de toepassing van geoptimaliseerd hout in geveltimmerwerk dienen de prestatie-
eisen in dit hoofdstuk te worden aangetoond. Indien in de kwaliteitsverklaring van het 
geoptimaliseerde hout deze prestaties niet worden vermeld, dienen deze te worden 
bepaald door de producent van het geveltimmerwerk 

5.1 AFWERKEN GEOPTIMALISEERD HOUT  

Het geoptimaliseerde hout dient duurzaam te kunnen worden afgewerkt 
overeenkomstig de prestatie-eisen van de BRL 0817.  
 
Bepalingsmethode 
Van het geoptimaliseerd hout dient voor wat betreft de volgende onderdelen te worden 
aangetoond dat aan de prestatie-eisen overeenkomstig BRL 0817 kan worden voldaan: 
 

 Hechting na kritische droging 

 Hechting na volledige droging 

 Weerstand tegen vocht en vorst 
 
In het onderzoek dienen zowel de prestaties van de substraat(en) en houtsoort(en) als 
de overgangen ervan beoordeeld te worden. 
 
Toelatingsonderzoek 
Er dient te worden vastgesteld of is aangetoond dat het geoptimaliseerde hout 
overeenkomstig de prestaties van de BRL 0817 duurzaam kan worden afgewerkt en of 
de betreffende voorlak wordt verwerkt overeenkomstig de bijbehorende 
verwerkingscondities. 
 
Toelichting 
Voor een algemene toelating van de afwerkbaarheid dienen minimaal 3 
voorlaksystemen positief te zijn getoetst (overeenkomstig paragraaf 5.2.7.2 van de 
SKH-Publicatie 97-04). 
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
In het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
wordt vermeld welke voorlaksystemen geschikt zijn voor de afwerking van het 
geoptimaliseerde hout. 

5.2 AFDICHTEN VAN HET KOPS HOUT  

Indien het geoptimaliseerd hout o.a. is opgebouwd uit een substraat of een houtsoort 
niet vermeld in de SKH-publicatie 99-05 kan worden aangetoond dat het 
geoptimaliseerde hout duurzaam kan worden afgedicht overeenkomstig de prestatie-
eisen van de SKH-Publicatie 04-01. 
 
Toelichting 
Indien een afdichtingsmiddel wordt toegepast dat is vermeld in de SKH-Publicatie 07-
01 dient alleen de hechting van het afdichtmiddel op het substraat (isolatiemateriaal) te 
worden aangetoond. In het geval er een afdichtmiddel wordt toegepast dat niet is 
vermeld in de SKH-Publicatie 07-01 dienen alle prestatie-eisen van de SKH-Publicatie 
04-01 op het geoptimaliseerde hout aangetoond te worden. 
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Bepalingsmethode 
De prestaties van het afdichtmiddel dienen overeenkomstig de SKH-Publicatie 04-01, in 
combinatie met het geoptimaliseerde hout, te worden bepaald. 
 
Toelatingsonderzoek 
Er dient te worden vastgesteld of is aangetoond dat het geoptimaliseerde hout 
overeenkomstig de prestaties van de SKH-publicatie 04-01 duurzaam kan worden 
afgedicht en of het betreffende afdichtmiddel wordt toegepast overeenkomstig de 
bijbehorende verwerkingscondities. 
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
In het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat wordt vermeld welke afdichtmiddelen geschikt zijn voor het kops 
afdichten van het geoptimaliseerde hout. 

5.3 PRESTATIE-EISEN IN RELATIE TOT INBRAAKWERENDHEID (FACULTATIEF).  

Indien van het geoptimaliseerde hout de materiaaleisen in relatie tot inbraakwerendheid 
onbekend zijn (zie SKH BGS 008) dient voor de elementen die bereikbaar zijn 
overeenkomstig NEN 5087 de weerstandsklasse te worden bepaald overeenkomstig 
NEN 5096. 
 
Bepalingsmethode 
Voor ieder uitvoering van geoptimaliseerd hout en type gevelelement dient de 
weerstandsklasse te worden bepaald overeenkomstig NEN 5096. Bepaling per type 
gevelelement vindt plaats op een referentie element.  
 
Toelichting 
Toetsing op een referentie element maakt uitwisseling van beslag en veranderingen 
van afmetingen van het element mogelijk. Op basis van een expert beoordeling kunnen 
mogelijk uitvoering van geoptimaliseerd hout en type gevelelement als minimaal 
gelijkwaardig worden verklaard. 
 
Toelatingsonderzoek 
Gecontroleerd wordt of de elementen voldoen aan weerstandsklasse 2.  
 
KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat  
In het KOMO® attest en KOMO®-kwaliteitsverklaring of KOMO® attest –met- 
productcertificaat kan van een raam, deur, kozijn en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdeel de weerstandsklasse tegen inbraak worden vermeld. 
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6 TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

6.1 CONCEPTEN 

Gevelelementen die worden vervaardigd van geoptimaliseerd hout samengesteld uit 
een combinatie van verschillende houtsoorten en/of –kwaliteiten en substraten dienen 
minimaal te worden geleverd onder concept 3. Een uitzondering hierop is het 
geoptimaliseerde hout dat is samengesteld uit houtsoorten vermeld in de  
SKH-Publicatie 99-05. Deze kunnen ook geleverd worden onder concept 2. Op het 
geoptimaliseerde hout wordt vermeld onder welke concept deze minimaal moet worden 
toegepast. 

6.2 ORIËNTATIE VAN HET GEOPTIMALISEERDE HOUT IN HET GEVELTIMMERWERK 

6.2.1 Buitenzijde van het geoptimaliseerde hout 

Het geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende 
houtsoorten en/of –kwaliteiten en substraten is een product dat niet symmetrisch is 
opgebouwd. Als gevolg van deze niet-symmetrische opbouw is er een sprake van een 
binnen - en buitenzijde van het geoptimaliseerde hout. Om een juiste toepassing van 
het geoptimaliseerde hout te garanderen is over de volledige lengte van het 
geoptimaliseerde hout zichtbaar aangegeven wat de buitenzijde is van het materiaal in 
zijn toepassing. Het productieproces in de timmerfabriek dient zodanig te zijn ingericht 
dat de zijde die is gemerkt als buitenzijde, uiteindelijk in het gevelelement ook aan de 
buitenzijde is gesitueerd. Het IKB van de certificaathouder dient hierop te zijn 
aangepast.  

6.2.2 Situering van de overgang tussen houtsoorten of substraat 

De overgang (lijmvoeg) tussen de verschillende houtsoorten of tussen het hout en het 
substraat (zoals isolatiemateriaal) mag niet worden blootgesteld aan het buitenklimaat. 
Uitzondering hierop zijn naar buitendraaiende ramen en deuren. Bij naar 
buitendraaiende ramen en deuren is het toegestaan dat het substraat wordt 
blootgesteld aan het buitenklimaat indien is aangetoond dat aan de eisen wordt 
voldaan van de hardheid volgens paragraaf 4.2 van de SKH-BGS 008. 
 

6.2.3 Positionering van het hang- en sluitwerk 

Het hang- en sluitwerk in het houten geveltimmerwerk dient zodanig gepositioneerd te 
zijn dat de schroeven niet in het substraat, het gemodificeerde hout en/of in een 
houtsoort anders dan die omschreven in de SKH-publicatie 99-05 worden geplaatst* 
tenzij door middel van beproeving is aangetoond dat aan de eisen voor 
inbraakwerendheid wordt voldaan. 
 
* minimale dekking van de bevestigingsmiddelen in het hout is 10 mm. 
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7 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

SKH-Publicatie 07-01 Overzicht van toegelaten afdichtmiddelen voor de  
 timmerindustrie 
SKH-Publicatie 98-04  Voorwaarden en interne controles voor het afwerken van 
 geveltimmerwerk met waterverdunbare verven in de 
 timmerindustrie. 
SKH-BGS 008 Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout 
 samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten 
 en/of –kwaliteiten en substraten 
BRL 0801 Houten gevelelementen 
BRL 0803 Houten buitendeuren 
BRL 0819 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen 
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BIJLAGE 1: STERKTE RAAMVERBINDINGEN 

 
Van raamverbindingen dient te worden beoordeeld of aan de eisen van de BRL 0801 
wordt voldaan. De sterkte en stijfheid van de raamverbindingen met de minimale 
houtzwaarte (inclusief sponningen) worden beproefd op sterkte, waarna door 
berekening de maximale raamafmeting evt. in combinatie met grotere raamhoogten 
dan de 1800 mm welke in de KVT vermeld staan, worden vastgesteld. 
 
A. Sterkte stijfheid raamverbinding 
Per verbinding/profilering en per opbouw van geoptimaliseerd hout dient een 8-tal 
ramen te worden aangeleverd (binnenwerkse maten minimaal 800 mm x 800 mm). Uit 
deze ramen worden de hoeken gezaagd en gedurende minimaal twee weken 
geconditioneerd. Daarna worden, volgens de onderstaande figuur, de verbindingen 
beproefd.  
De resultaten worden omgewerkt naar een zgn. karakteristieke sterktewaarde. In deze 
waarde is het gemiddelde en de spreiding op het gemiddelde verwerkt. De 
karakteristieke waarden worden vergeleken met de belastingen die optreden bij een 
raam. 
 
 

Figuur 1 – verschillende belastingen 
 
 
B. Berekeningen maximale raamafmetingen 
Berekening van de maximale raamafmetingen op basis van de resultaten van 
onderdeel A volgens methode katern 18 van de KVT, waarbij rekening gehouden moet 
worden met uiteindelijk toe te passen houtsoort, glaspakket, raamafmetingen, 
raamhoutafmetingen en type raamverbinding; Per raamhoutafmeting dient een tabel te 
worden opgesteld met de maximaal toelaatbare raamafmetingen.  
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