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Voorwoord 
 
Deze publicatie is opgesteld om houtskeletbouw (HSB) met bio-based materialen onder het 

KOMO-certificaat Houtskeletbouw te brengen. 

 
Door vaker te bouwen in houtskeletbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Door in de houtskeletbouw meer bio-based 

materialen toe te passen kan die positieve bijdrage nog aanmerkelijk versterkt worden.  

Door de toepassing van bio-based materialen in houtskeletbouw onder het KOMO-certificaat 

HSB mogelijk te maken worden drempels voor die materiaaltoepassingen weggenomen. 

Houtskeletbouwers kunnen zich gaan onderscheiden met “de door ons toegepaste 

houtskeletbouw is (in hoge mate) bio-based”. 

 

De publicatie bestaat uit een algemeen gedeelte (deel A) en een technisch gedeelte (deel B). In 

een later stadium wordt er eventueel een vergelijkend gedeelte op woningniveau toegevoegd, 

bijvoorbeeld als uitbreiding van deze publicatie of als nieuwe publicatie. 

 

Deze publicatie is een initiatief van de Sectie VHSB van de Nederlandse Branchevereniging voor 

de Timmerindustrie (NBvT). 

 
 
Deze publicatie is van toepassing op: 
 
Houtskeletbouwsystemen en de geprefabriceerde onderdelen daarvan, die voldoen aan de 
beoordelingsrichtlijn BRL 0904 “Houtskeletbouw” en voorzien zijn van het KOMO attest-met-
productcertificaat “Houtskeletbouw”. De publicatie “beperkt” zich tot de houtskeletbouw-
bouwdelen boven het niveau van de begane grondvloer, dus exclusief de fundering en de 
begane grondvloer en exclusief metselwerk gevelbekleding en dakpannen. Ook installaties 
vallen buiten deze publicatie. 
 
Niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen kenmerken zich door 
een opbouw die vrijwel gelijk is met de opbouw van houtskeletbouw-buitenwandelementen. Om 
die reden worden in deze publicatie ook meegenomen geprefabriceerde niet-dragende houten 
binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 
1001 “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” en voorzien zijn van het 
KOMO attest-met-productcertificaat “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen”. 
Om vergelijkbare reden worden ook meegenomen geprefabriceerde houtachtige dakelementen 
die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 0101 “Houtachtige dakconstructies” en voorzien 
zijn van het KOMO attest-met-productcertificaat “Houtachtige dakconstructies met 
daksegmenten”. 
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A. ALGEMEEN GEDEELTE 

 DOELSTELLING  

Het doel van dit algemene gedeelte van de publicatie is het kaderen en inzichtelijk maken van de 
eigenschappen, voordelen en criteria voor het bepalen van de duurzame herkomst van 
materialen gebruikt bij bio-based bouwen en van de mate (bio-based content) van bio-based 
bouwen, alsmede de maatschappelijke voordelen hiervan. Daarbij wordt ingegaan op aspecten 
zoals wat is bio-based bouwen, hernieuwbaar, afbreekbaar, klimaatvriendelijk, gezondheid en 
circulair. Aandacht wordt besteed aan bio-based in beleid, regelgeving en 
overheidsprogramma’s. 

 DOELGROEP 

Als doelgroepen worden gezien opdrachtgevers (woningbouwcorporaties, ontwikkelaars), 
voorschrijvers/ontwerpers (architecten, adviesbureaus, bestekschrijvers), gemeenten, 
beleidsmakers, (houtskelet)bouwers en onderwijs.  

 DEFINITIES 

Bio-based 
Afkomstig van biomassa (NEN-EN 16575:2014  “Bio-based producten – Woordenlijst”) 
 
Biomassa 
Materiaal van biologische oorsprong, exclusief materiaal opgenomen in geografische formaties 
of gefossiliseerde oorsprong (NEN-EN 16575). 
 
Bio-based product 
Product dat geheel of gedeeltelijk is gemaakt van biomassa (CEN-commissie CEN/TC 411 “Bio-
based products”). 

 
Bio-based producten/materialen zijn materialen waarvan de grondstoffen geheel of gedeeltelijk 
afkomstig zijn uit al of niet bewerkte biomassa. Het aandeel plantaardige grondstoffen in het 
product/materiaal dient tenminste 30% in massa (gewicht) ten opzichte van de totale massa te 
zijn. Dit percentage dient te worden vastgesteld conform de methoden die zijn gespecificeerd in 
NEN-EN 16785-1:2016 “Bio-based producten – Bio-based gehalte - Deel 1 - Bepaling van het 
bio-based gehalte met gebruik van koolstofdatering en elementenanalyse” en NEN-EN 16785-
2:2018 “Bio-based producten – Bio-based gehalte - Deel 2: Bepaling van het bio-based gehalte 
met gebruik van de 'material balance' methode”, of een gelijkwaardige methode.   

 
 
Bio-based content 
Fractie van een product dat is gemaakt van biomassa (NEN-EN 16575). 
 
Opmerking: dit kan worden uitgedrukt in een volume percentage, of het percentage biogeen 
koolstof (NEN-EN 16640:2017 ”Bio-based producten - Bepaling van het bio-based 
koolstofgehalte van producten met behulp van de koolstofdateringsmethode”). 
 
Bio-based bouwen 
Het gebruik van bio-based materialen maximaliseren.  
Criterium: minimaal de constructie en de isolatie. 
 
Hernieuwbaar 
Hernieuwbaar materiaal is materiaal afkomstig van biomassa dat steeds kan worden aangevuld 
(NEN-EN 16575). 
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Volledig afbreekbaar 
Biologische afbraak is een proces waarbij natuurlijk organisch materiaal (dat wil zeggen 
afgestorven biologisch materiaal, bestaande uit stoffen waarvan de moleculen een chemische 
binding tussen koolstof en waterstof bevatten) afgebroken wordt door de natuurlijke (biologische) 
activiteit van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Stoffen die zich op deze manier 
laten afbreken, noemt men biologisch afbreekbaar. 
 
Composteren is een proces waarbij plantaardige resten en voedselresten bij aanwezigheid van 
zuurstof worden afgebroken tot humus. 
  
Er is sprake van technisch composteerbaar als een product alleen in een technisch circuit 
afbreekbaar is, dit wil zeggen dat er kunstmatig gemaakte ideale omstandigheden voor nodig 
zijn. Dit is vaak een combinatie van de juiste vochtigheid en temperatuur, welke niet haalbaar is 
in een natuurlijk proces of dit proces duurt dermate lang dat dit niet wenselijk is. Bij dergelijke 
processen wordt het te verwerken materiaal ook vaak klein gemaakt om het proces te 
versnellen.  

 BIO-BASED IN BELEID, REGELGEVING EN 
OVERHEIDSPROGRAMMA’S 

 
De Bio-based Economy is een belangrijke pijler van beleid in zowel Nederland als Europese 
Unie. Door de toenemende schaarste van grondstoffen als gevolg van economische 
ontwikkeling en bevolkingsgroei groeit de noodzaak om efficiënt met onze grondstoffen om te 
gaan. Dit geldt met name voor fossiele grondstoffen die in basis uitputten. Daarmee groeit ook 
de behoefte meer gebruik te maken van grondstoffen die wel nagroeibaar zijn en dus, bij goed 
beheer, niet uitputten (zoals hout, niet-voedselgewassen en reststromen). Hernieuwbare 
grondstoffen zijn nagenoeg altijd van plantaardige of dierlijke oorsprong (biomassa), vandaar de 
naam biobased. Bio-based economy (BBE) behelst dus de overgang  van een ‘fossil based’ 
economie naar een ‘Bio-based’-Economie.  
Belangrijke drijfveer voor deze overgang zijn ook de klimaatakkoorden (Kyoto en COP) en de 
noodzaak voor het terugdringen van CO2-emissies. Het beleid was in eerste instantie daarom 
voornamelijk gericht op energieopwekking, brandstoffen en chemicaliën, maar in toenemende 
mate gaat het ook over (bio-based) materialen voor de bouw. Veelal wordt de term bio-based 
gekoppeld aan producten als bio-based plastics, maar de belangrijkste en meest voor de hand 
liggende bio-based grondstof voor de bouw is hout. Deze bio-based producten zijn hernieuwbaar 
én leggen CO2 vast gedurende hun gebruiksduur. Om de Bio-based Economy versneld vorm te 
laten krijgen heeft de EU beleid geformuleerd. Dit beleid wordt door EU-landen overgenomen, 
zoals door Nederland. 
 
Bio-based in Nederlands beleid 
De bio-based economie is één van de speerpunten van de nationale economie en heeft 
inmiddels een belangrijke plaats in het meer geheel omvattende begrip ‘’circulaire economie”. In 
de circulaire economie worden grondstoffen en producten circulair ingezet, waarbij producten zo 
worden ontworpen dat deze kunnen worden hergebruikt en gerecycled en geen onbruikbaar 
afval opleveren. Belangrijk is wel dat de biomassa uit duurzaam beheerde bronnen afkomstig is. 
 
Met de Overheidsvisie Bio-based Economy (2007), de Hoofdlijnennotitie Bio-based economy 
(2012) en het Programma Bio-based Economy 2015 (2007 – 2014) werd de basis gelegd voor 
beleid rond de bio-based economy in Nederland. Vanuit het bestaande innovatie- 
instrumentarium en de topsectorenaanpak werd het gebruik van met name biomassa voor 
chemie en als alternatieve brandstoffen verkend. De WUR ontwikkelde in 2019 in dit kader de 
“Catalogus bio-based bouwmaterialen 2019 – het groene en circulaire bouwen” met het oog op 
bouwtoepassingen.  
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_stof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stof_(scheikunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_binding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_binding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstof_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontleding_(scheikunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-organismen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmels
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In 2013 werd Bio-based Economy ook één van de acht domeinen van het Groene Groei 
(kabinetsbrief ‘Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie (2013)), nog steeds met een 
sterke  focus op het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, gedreven 
vanuit klimaatdoelstellingen. In 2013-2015 heeft de Green Deal Bio-based Bouwen de 
knelpunten in wet- en regelgeving, communicatie & kennisdeling en marketing in beeld gebracht 
en een plan van aanpak ingezet. Aandacht voor Bio-based bouwen en bouwmaterialen kreeg 
een verdere versnelling in 2016.  
 
Nederland Circulair in 2050 (2016) 
Het belangrijkste document op dit moment waarin de positie van bio-based economie in beeld 
komt is het Rijksbreed programma Circulaire economie uit 2016 met als doel schaarste en 
uitputting te voorkomen door efficiënt grondstofgebruik. In dit beleidsdocument wordt biomassa 
expliciet genoemd als deel van het bereiken van de doelstelling Nederland Circulair in 2050. Dit 
document slaat een brug tussen klimaatbeleid enerzijds en efficiënt grondstofgebruik (circulaire 
economie) anderzijds, waarbij duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen cruciaal 
zijn. 
In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn voor de bouw de volgende set van 
strategische doelstellingen uitgewerkt: 
1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen. 

2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd 

(waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact). 

3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase 

als in de gebruiksfase. 

4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de 

samenleving en de vraag van markt en consument. 

(www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+bouw/default.aspx - 
21 aug2018) 
 
Daaraan gekoppeld is de doelstelling dat in Nederland 50% circulair is in 2030 en 100% in 2050. 
Rijkswaterstaat is trekker van het programma en moet al in 2023 volledig circulair werken en 
aanbesteden. 
 
Grondstoffen Akkoord (2017) 
Het rijksbeleid om in 2050 circulair te zijn, is in januari 2017 breder onderschreven in het 
“Grondstoffen Akkoord” door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, 
kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties. Het 
akkoord werd in 2018 verder uitgewerkt in vijf transitieagenda’s voor de belangrijkste 
economische sectoren met in elk van hen aandacht voor biomassa: Kunststoffen, Maakindustrie, 
Consumptiegoederen, Biomassa & Voedsel en voor deze publicatie de belangrijkste: ”Bouw”.  
 
Citaat: 
‘’De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere 
belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan 
werken. Het betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle 

materialen en grondstoffen herbruikbaar of bio-based zijn en we geen fossiele energiebronnen 

meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik (inclusief 

demontabel bouwen)en het gebruik van biobased in alle deelmarkten van de bouw. Nederland 

pakt deze uitdaging serieus op”  

Getekend voorzitter: Bernard Wientjes, in het voorwoord transitieagenda Bouw. 

  

https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=128974&contentPageID=
http://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+bouw/default.aspx
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Transitieagenda Bouw (2018) 
Biomassa heeft in deze bouwovereenkomst voor de periode 2018 – 2021 een belangrijke plaats 
en is onderdeel van de doelstelling: (….) We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de 
bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van bio-based 
materialen (….) (Het roer gaat om, pag 6). Deze overeenkomst  werd gesloten op 15 januari 
2018 tussen overheid en bouwpartijen en moet leiden tot het halen van de 
circulariteitsdoelstellingen ‘2030’ en ‘2050’ en is een belangrijk houvast voor de toekomstige 
bouw. 
 
Bouwbesluit en Milieuprestatieberekening 
In 2012 werd het Bouwbesluit (2012) uitgebreid met een milieuparagraaf. Hierin staan prominent  
doelstellingen voor 1) het verlagen van de hoeveelheid bouwmaterialen, en 2) de beperking van 
CO2 uitstoot van gebouwen. Hierin wordt expliciet geen aandacht besteed aan bio-based 
materialen, maar indirect kan, door de lage CO2 uitstoot, wel voordeel worden gehaald.  
Sinds januari 2016 is het aanleveren van een milieuprestatieberekening (MPG) 
(milieuschaduwkosten in € /m2 bruto vloeroppervlak (bvo)) verplicht met het aanvragen van de 
omgevingsvergunning (bouwvergunning). Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter 
dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Per januari 2018 is daar ook een grenswaarde aan 
verbonden: € 1,0 / m2 bvo.   Door gebruik te maken van bio-based materialen kan men een 
gunstiger score halen. Op dit moment wordt gewerkt aan het markeren van circulaire 
bouwmaterialen in de onderliggende milieudatabase (NMD). Vanuit de houtsector is ook de 
wens geuit, bio-based materialen specifiek aan te duiden. 
 
Bio-based inkopen  
De Nederlandse overheid kent al sinds jaar en dag duurzaam inkoop beleid. Hiervoor zijn voor 
vele producten en diensten criteria opgesteld. Tegenwoordig richt men zich ook breder in het 
kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en is speciale aandacht voor bio-based 
inkopen (www.pianoo.nl)  
Belangrijkste motivatie van overheidsinkopers om bio-based in te kopen kunnen zijn: 
1) Verlagen van de eigen CO2 footprint 
2) Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
3) Drijfveer voor innovatie 
4) Verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO)  
5) Bijdragen aan een circulaire economie 
(6) Beter gebruik van reststoffen (uit eigen gemeente)) 
(www.pianoo.nl; 20 aug 2018) 
 
 
Concrete activiteiten overheid 
Naast (indirecte) aandacht voor de toepassing van bio-based producten via de transitieagenda 
bouw en ook het klimaatbeleid, richt bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zich concreet op het vergroten 
van het aandeel bio-based producten in GWW en infra. De overheid is daarbij op zoek, zoals zij 
dat zelf zegt naar laaghangend fruit (LHF), ofwel innovatieve producten die al worden toegepast, 
of op zeer korte termijn inzetbaar zijn (fase LF 9). Er zijn inmiddels tal van houtproducten die zich 
al hebben bewezen zoals houten geleiderail, wegportalen, lichtmasten, geluidschermen etc.  
Ook in de bouw zijn een groot aantal producten en de bouwwijze houtskeletbouw voor handen 
die direct ingezet kan worden in dit beleid. Hiervoor begint bij de ministeries Binnenlandse zaken 
en Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat langzaam het belang in relatie 
met circulariteit en klimaatopgave te groeien. 
 
 

  

http://www.pianoo.nl/
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 VOORDELEN BIO-BASED MATERIAAL 
HOUT(SKELETBOUW) 

5.1 Hernieuwbaar 

Biomassa is van natuurlijke oorsprong met als kernwaarde dat het nagroeibaar is. 

5.2 Afbreekbaar 

Biomassa is aan het einde van de levenscyclus c.q. gebruiksduur door natuurlijke processen en 
organismen af te breken tot de elementen waaruit het eerder door fotosynthese werd 
opgebouwd. 

 
Technisch afbreekbaar 
Niet alle biobased materialen zijn door natuurlijke processen afbreekbaar. Er zijn producten die 
van biomassa worden gemaakt, maar waarvan de grondstoffen zo zijn bewerkt dat deze niet 
meer via natuurlijke processen zijn op te lossen. Deze producten kunnen vaak wel nog via een 
technisch composteer proces worden afgebroken. Een nadeel hiervan is dat dit wel extra 
energie vergt.  

5.3 Economisch en bouwtechnisch 

Kiezen voor houtskeletbouw is kiezen voor een hoge kwaliteit van bouwen, wooncomfort en 
isolatiewaarden tegen lage energiekosten tot het niveau van passiefhuis. Industrieel bouwen in 
combinatie met gunstige arbeidsomstandigheden en een hoge certificeerbare kwaliteit staan niet 
alleen garant voor een snelle bouwmethode, maar ook voor beheersing van faalkosten. 
Industrieel bouwen wordt verder gekenmerkt door efficiënter grondstoffengebruik. 
 
Houtskeletbouw (hsb), zoals toegepast in Nederland, is een bouwmethode, waarbij de woningen 
worden geassembleerd met pasklare prefab elementen. Deze zijn verdiepingshoog, vaak ook 
woningbreed, en licht van gewicht. De wandelementen zijn opgebouwd uit naaldhouten stijl- en 
regelwerk, de vloer en dakelementen uit balken/sporen van naaldhout. De gevelbekleding kan in 
principe van elk materiaal zijn. 
De afzonderlijke hsb-elementen worden op basis van een vooraf volledig uitgewerkt ontwerp in 
de fabriek geprefabriceerd, inclusief leidingen. De afzonderlijke elementen worden op de 
bouwplaats razendsnel tot een gebouw gemonteerd. Daar waar bijvoorbeeld bij betonnen 
elementen na de bouwfase eerst het bouwvocht uit de woning moet trekken, is een 
houtskeletbouwwoning na montage direct droog en klaar voor verdere afbouw. 
Een houtskeletbouwwoning is door de modulaire opbouw ook na oplevering door toevoeging of 
weglating van elementen vrij gemakkelijk aan te passen en uit te breiden. 
 
Door het lichte gewicht, de hoge mate van prefabricage en de korte bouwtijd is houtskeletbouw 
uitermate geschikt voor toepassing op moeilijk bereikbare en krappe bouwlocaties, zoals in 
binnenstedelijke gebieden (inbreidingslocaties), zowel (ver)nieuwbouw als renovatie, waaronder 
op- en aanbouwen van bestaande bouwwerken. De hoge prefabricagegraad leidt ook tot minder 
verkeersbewegingen.  
 

5.4 Klimaatvriendelijk 

 
CO2 reductie is ook een belangrijk pluspunt van bio-based materialen. Materialen die van 
plantaardige basis zijn nemen tijdens de groei van de grondstof CO2 op en houden dit lang vast 
ook tijdens de verwerking van het productieproces. 
 
Lage CO2 uitstoot + opname CO2 + buffer CO2, vermindert afhankelijkheid fossiele brandstoffen 
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Bovenstaande grafiek komt uit een studie van B. King (2017). In de grafiek is te zien dat een 
houten gebouw gunstig scoort ten opzichte van een gebouw dat van beton is vervaardigd.  
 
Hout zal na het planten van de boom (de grondstof), door zijn groei, CO₂ opnemen. Dit heeft een 
gunstig effect op de opwarming van de aarde. In de grafiek is dit te zien door een dalende lijn. 
Pas als de bomen worden getransporteerd en er producten van worden gemaakt neemt dit CO₂ 
voordeel weer gedeeltelijk af. Dit is mede afhankelijk hoe ver een product moet reizen.  
Andere bio-based materialen hebben ook een soortgelijk voordeel. 
 
Bij beton (de bovenste gestippelde lijn) zie je het voordeel van opname van CO₂ niet. Dit komt 

omdat het vanaf de basis een geproduceerd product is. Bij die productie komt CO₂ vrij. 

 

 

Een groot pluspunt van hout is dat het in relatief korte tijd natuurlijk wordt geproduceerd, waarbij 
tevens CO2 wordt opgeslagen. Hiermee draagt hout actief bij aan het verminderen van de 
klimaatverandering. Deze CO2 blijft in het hout zolang dat in gebruik is. Het oogsten en 
verwerken van hout levert uiteraard ook weer CO2 emissie op, maar bij een duurzame productie 
is dit veel minder dan bij de productie van andere materialen gebaseerd op minerale of 
gefossiliseerde grondstoffen.  
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Wat voor hout geldt, geldt ook voor andere bio-based grondstoffen zoals vlas, hennep en stro. 
Isolatiematerialen gebaseerd op deze vezelgewassen, inclusief hout, hebben daardoor over het 
algemeen een lage milieubelasting ten opzichte van niet-bio-based isolatiematerialen. 
Naast de positieve effecten op de CO2 balans van de aarde, wordt daarnaast door te bouwen 
met dergelijke materialen ook verdere uitputting van de aarde voorkomen. 

5.5 Luchtdicht en dampopen bouwen  

Luchtdicht bouwen is erop gericht dat er geen ongewenste ventilatieverliezen uit de woning 
optreden. Dampopen bouwen wil zeggen dat er geen dampdichte materialen (zoals bij voorbeeld 
dampremmende folie of dampdichte verven) aan de binnenzijde van de buitenwand en het dak is 
toegepast. De opbouw van de geïsoleerde buitenwand en het geïsoleerde dak is zodanig, dat er 
geen (blijvende) inwendige condensatie kan plaatsvinden. Belangrijke voorwaarde daarbij is, dat 
de materiaallagen aan de spouwzijde van wand en dak voldoende dampdoorlatend zijn. 
Wanneer er geen dampdicht materiaal wordt toegepast, moet de beplating aan de binnenzijde 
de functie van luchtdichting overnemen. 
(bron: SBR-Handboek Houtskeletbouw) 
 
Dampopen bouwen geeft meer wooncomfort en woonkwaliteit, omdat het leefklimaat binnen de 
gebouwschil optimaal is. De woningen hebben geen last van warmteverlies als gevolg van 
ongewenste tocht door de woning goed luchtdicht te maken, maar het natuurlijke vocht in de 
woning kan door de gevelopbouw wel naar buiten: de basis voor een gezonde en comfortabele 
woning. 

5.6 BREEAM 

Er zijn een paar onderdelen die relevant zijn in BREEAM voor het bouwen met bio-based 
materialen: 
Mat 1: Bouwmaterialen. De bewijsvoering hiervoor wordt bepaald naar aanleiding van de data in 
de NMD. Er zijn nog een heel aantal bio-based (isolatie)materialen die niet in de NMD zijn 
opgenomen of alleen als categorie 3. 
 
Mat 5: Onderbouwde herkomst materiaal. Dit is vaak wel goed geregeld voor het hout in de HSB 
bouw. Het gaat hierbij toegepast hout met een door TPAC goedgekeurd Chain of Custody 
certificaat wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1. 

  

De hoeveelheid vastgelegde CO  in de

houtproducten is 24.839 kg

Dit certificaat is uitgegeven door de NBvT rekenmodule 'Opslag van CO2 in hout'. De waarden op dit certificaat zijn indicaties. Aan de uitkomsten

kunnen geen rechten worden ontleend. De NBvT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik hiervan. Om zelf de

vastgelegde CO2 in uw houtproducten te berekenen of voor meer informatie over de totstandkoming van de berekening bezoekt u

http://co2opslag.nbvt.nl.

²

Houtvolume van de producten:

40 m³

De Europese bossen slaan deze hoeveelheid co² op in:

1 seconde

Vastgelegde CO² in de houtproducten:

24.839 kg CO²

Vergelijking van netto-emissie van

CO  voor diverse materialen (KG)
²

- 24.839

HOUT

+ 12.419

BETON

+ 155.238

PVC

+ 512.284

STAAL

+ 838.283

ALUMINIUM

Dit compenseert:

Uitstoot van 165.587 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto

Elektraverbruik van 27 huishoudens in één jaar tijd
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5.7 Gezondheid 

Bio-based producten zijn van natuurlijke oorsprong en bevatten in die vorm en concentraties 
over het algemeen geen stoffen die toxisch zijn of negatieve gezondheidseffecten hebben. 
Daarnaast hebben bio-based materialen door hun organische opbouw vochtregulerende 
eigenschappen die bijdragen aan een gezond binnenmilieu. Verder heeft onderzoek1 
aangetoond dat het toepassen van bio-based materialen in het binnenmilieu een positieve 
invloed hebben op schoolprestaties, herstelvermogen van patiënten in de gezondheidszorg en 
productiviteit op de werkvloer. 
 
1 Human Research Institut für Gesundheitstechnologie und Präventionsforschung, Weiz, Oostenrijk 

5.8 Circulair 

Bio-based producten zijn, doordat zij onderdeel uitmaken van de biologische cyclus, integraal 
onderdeel van en duurzame basis voor de circulaire economie (Bio-based aandeel 50% in 2050; 
Rijksbreed programma Nederland circulair in 2050). Bio-based producten, zoals hout, passen 
ook in de technologische cyclus omdat zij herbruikbaar, recyclebaar en repareerbaar zijn. 
Bovendien sluit  
houtskeletbouw als bouwmethode naadloos aan bij circulariteit doordat de elementen vrijwel 
altijd demontabel en scheidbaar zijn. 
Ook aanpasbaarheid is eenvoudig omdat de constructie van een HSB woning makkelijk is aan te 
passen. 
 

5.9 Technische voordelen van hout 

Hout is een veelzijdig materiaal, toepasbaar in vele soorten en maten. Het is sterk, duurzaam en 
gemakkelijk te bewerken, zowel met de hand als machinaal. De productie en verwerking vergen 
relatief weinig energie. Hout staat demontabele verbindingen toe en is goed herbruikbaar en 
recyclebaar. Het onbehandelde hout belast het milieu niet met schadelijke stoffen, noch in de 
bouw- en gebruiksfase, noch in de sloop- en afvalfase. 
Met hout zijn heel brandstabiele constructies mogelijk. Als hout inbrandt, vormt het een 
isolerende laag. De brandvertragende werking door die verkoling van het oppervlak resulteert in 
een brandgedrag dat zo goed voorspelbaar is dat je er uitstekend mee kunt rekenen. 
Constructies in hout zijn veilig, solide en toch licht. Bouwen met hout en in houtskeletbouw is dé 
oplossing als het gaat om aardbevingsbestendig bouwen. 
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 CRITERIA BIO-BASED CONTENT (BB%) 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de bio-based content van materialen. In 
Nederland is hier nog niets voor geregeld. Het navolgende geeft aan wat hieromtrent in een 
aantal andere landen wordt gehanteerd of gaande is. 
 
Biopreferred program in de USA, minimum is 25% bio-based content 
Cerfificate NEN Bio-based content (o.a. Vincotte) (NEN-EN 16785) 

 
 

In verschillende landen wordt gekeken om producten met een deel bio-based ingrediënten nader 
te verklaren. Hierbij wordt niet gezegd of een product wel of niet bio-based is, maar hoeveel 
procent van het product bio-based is. 
 
Om een idee te krijgen van het gehalte aan bio-based materialen dat in een product zit, zijn er 
verschillende benaderingen. In de huidige praktijk wordt gewerkt met het aandeel bio-based in 
de samenstelling van een materiaal, uitgedrukt in volume. 
In Europa kan het bio-based gehalte bepaald worden via NEN-EN 16785. Deze norm bepaalt de 
meting van het gehalte aan ‘’nieuwe’’ koolstof, dit om onderscheid te kunnen maken met “oude” 
koolstof zoals dat in fossiele grondstoffen zit. In een bio-based economy gaat het immers juist 
om kort cyclysiche koolstof. Zo is hout bijvoorbeeld 100 % bio-based en steenkool 0%. 
Er bestaan op dit moment twee keurmerken waarin het bio-based gehalte staat aangegeven: 
DIN geprüft en Ok Biobased met o.a. Vincotte als certificeerder. 
 
In de Verenigde Staten heeft de overheid een programma opgesteld om bio-based producten te 
bevorderen: ”Biopreferred Program”. Op basis van de verdeling in hoeveelheid van de 
ingredienten wordt bepaald of een materiaal past in het inkoopbeleid van de overheid: minimaal 
25% bio-based materiaal. Hierbij is bio-based materiaal, materiaal dat afkomstig is van nieuwe 
bronnen.  Gefossileerde materialen tellen niet mee.    
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 CRITERIA DUURZAME HERKOMST 

Alleen voor hout is de duurzame herkomst geregeld: hout afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen voldoet aan de duurzaam inkoop criteria van de Nederlandse overheid opgesteld door 
TPAC (Timber Procurement Assessment Committee).  
 

 LIJST VAN VERMELDE EN VAN RELEVANTE 
DOCUMENTEN 

Normen 
NEN-EN 16751:2016 en  Bio-based producten – Duurzaamheidscriteria 
NEN-EN 16575:2014 en  Bio-based producten – Woordenlijst 
NEN-EN 16640:2017 en  Bio-based producten - Bepaling van het bio-based koolstofgehalte 

van producten met behulp van de koolstofdateringsmethode” 
NEN-EN 16757:2017 en  Duurzaamheid van bouwwerkzaamheden - Milieuverklaringen van 

producten - Productcategorieregels voor vooraf vervaardigde 
betonproducten 

NEN-EN 16760:2015 en  Bio-based producten – Levenscyclusanalyse 
NEN-EN 16785-1:2016 en  Bio-based producten – Bio-based gehalte - Deel 1 - Bepaling van het 

bio-based gehalte met gebruik van koolstofdatering en 
elementenanalyse 

NEN-EN 16785-2:2018 en Bio-based producten – Bio-based gehalte - Deel 2: Bepaling van het 
bio-based gehalte met gebruik van de 'material balance' methode 

NEN-EN 16848:2016 en  Bio-based producten - Informatieblad voor B2B verslaglegging en 
communicatie over specificaties 

NEN-EN 16935:2017 en  Bio-based producten - B2C-rapportage en -communicatie - Eisen aan 
claims 

 
Websites 
www.biobasedbouwen.nl 
http://www.biobasedeconomy.eu/ 
https://www.cen.eu/work/areas/chemical/biobased/Pages/default.aspx 
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:874780&cs=112703B035FC937
E906D8EFA5DA87FAB8 
 
Documentatie 
Catalogus Bio-based materialen:  
http://edepot.wur.nl/213602 
 
Bio-based products: https://www.cen.eu/news/brochures/brochures/CEN_Bio-based-
products_2014.pdf 
 
 
  

http://www.biobasedbouwen.nl/
http://www.biobasedeconomy.eu/
https://www.cen.eu/work/areas/chemical/biobased/Pages/default.aspx
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:874780&cs=112703B035FC937E906D8EFA5DA87FAB8
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:874780&cs=112703B035FC937E906D8EFA5DA87FAB8
http://edepot.wur.nl/213602
https://www.cen.eu/news/brochures/brochures/CEN_Bio-based-products_2014.pdf
https://www.cen.eu/news/brochures/brochures/CEN_Bio-based-products_2014.pdf
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B. TECHNISCHE GEDEELTE 

 DOEL VAN DE PUBLICATIE 

Deze publicatie is opgesteld om houtskeletbouw (HSB) met bio-based materialen onder het 

KOMO-certificaat Houtskeletbouw te brengen. 

 
Door vaker te bouwen in houtskeletbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Door in de houtskeletbouw meer bio-based 

materialen toe te passen kan die positieve bijdrage nog aanmerkelijk versterkt worden.  

Door de toepassing van bio-based materialen in houtskeletbouw onder het KOMO-certificaat 

HSB mogelijk te maken worden drempels voor die materiaaltoepassingen weggenomen. 

Houtskeletbouwers kunnen zich gaan onderscheiden met “de door ons toegepaste 

houtskeletbouw is (in hoge mate) bio-based”. 

 

Deze publicatie is een initiatief van de Sectie VHSB van de Nederlandse Branchevereniging voor 

de Timmerindustrie (NBvT). 

 DOELGROEP 

Als doelgroepen worden gezien opdrachtgevers (woningbouwcorporaties, ontwikkelaars), 
voorschrijvers/ontwerpers (architecten, adviesbureaus, bestekschrijvers), gemeenten, 
beleidsmakers, (houtskelet)bouwers en onderwijs.  

 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING 
TOT HOUTSKELETBOUW 

De publicatie heeft betrekking op houtskeletbouwsystemen en de geprefabriceerde onderdelen 
daarvan, die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 0904 “Houtskeletbouw” en voorzien zijn 
van het KOMO attest-met-productcertificaat “Houtskeletbouw”. De publicatie “beperkt” zich tot de 
houtskeletbouw-bouwdelen boven het niveau van de begane grondvloer, dus exclusief de 
fundering en de begane grondvloer en exclusief metselwerk gevelbekleding en dakpannen. Ook 
installaties vallen buiten deze publicatie. 
 
Niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen kenmerken zich door 
een opbouw die vrijwel gelijk is met de opbouw van houtskeletbouw-buitenwandelementen. Om 
die reden worden in deze publicatie ook meegenomen geprefabriceerde niet-dragende houten 
binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 
1001 “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” en voorzien zijn van het 
KOMO attest-met-productcertificaat “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen”. 
Om vergelijkbare reden worden ook meegenomen geprefabriceerde houtachtige dakelementen 
die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 0101 “Houtachtige dakconstructies” en voorzien 
zijn van het KOMO attest-met-productcertificaat “Houtachtige dakconstructies met 
daksegmenten”. 
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 MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

4.1 Inleiding en toelichting 

Vanuit de beoordelingsrichtlijnen BRL 0904 “Houtskeletbouw”, BRL 1001 “Niet-dragende 

binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” en BRL 0101 “Houtachtige dakconstructies” 

en de daarop gebaseerde KOMO attesten-met-productcertificaat worden eisen gesteld aan de 

materialen die toegepast worden in de houtskeletbouw-bouwdelen, binnenspouwbladen, 

gevelvullende elementen en dakelementen, alsmede plat dak- en vloerelementen. Dit zijn eisen 

die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de te leveren prestaties van het bouwsysteem en de 

bouwdelen op grond van de eisen van het Bouwbesluit. Om te kunnen toetsen of materialen aan 

die eisen voldoen, zullen de nodige materiaaleigenschappen bekend moeten zijn. Dit geldt 

uiteraard ook voor bio-based materialen. De belangrijkste materiaaleigenschappen per 

toepassing zijn de volgende.  

Plaatmaterialen 

- Materiaaleigenschappen in het kader van constructieve aspecten: sterkte, stijfheid, 

stabiliteit/schrankweerstand, bevestiging. 

- Materiaaleigenschappen in het kader van brandveiligheid: brandklasse en rookklasse; 

doorbrandtijd in het kader van de brandwerendheid op scheiden (WBDBO) en op bezwijken 

(sterkte bij brand) en/of bijdrage in de brandwerendheid op scheiden (WBDBO) en op 

bezwijken (sterkte bij brand) van het betreffende bouwdeel (brandproeven, rapporten, 

vergelijkende studies). 

- Materiaaleigenschappen in het kader van bouwfysische aspecten: dampdiffusieweerstand µ 

(in het kader van inwendige condensatie); λ-waarde (in het kader van warmteweerstand). 

- Materiaaleigenschappen in het kader van beperking van de aanwezigheid van schadelijke 

stoffen: formaldehyde emissie 

 

Grenswaarden (minimum waarden): 

- plaatmaterialen toegepast aan de binnenzijde, niet afgedekt door ander plaatmateriaal:  

- brandklasse D en rookklasse s2 en in sommige situaties ten minste C of ten minste B 

of ten minste A2 of ten minste A1 

- λ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- µ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- formaldehyde emissie minimaal klasse E1 

- plaatmaterialen toegepast aan de binnenzijde, afgedekt door ander plaatmateriaal:  

- brandklasse en rookklasse: geen grenswaarde  

- λ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- µ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- plaatmaterialen toegepast aan de spouwzijde:  

- brandklasse: afhankelijk van opbouw van de gevel en gevelbekleding en van de eis 

aan de buitenzijde gevel (is eis aan de constructie)  

- λ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- µ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

 

Isolatiematerialen 

- Materiaaleigenschappen in het kader van brandveiligheid: brandklasse en rookklasse; 

bijdrage in de brandwerendheid op scheiden (WBDBO) en op bezwijken (sterkte bij brand) 

van het betreffende bouwdeel (brandproeven, rapporten, vergelijkende studies). 

- Materiaaleigenschappen in het kader van bouwfysische aspecten: dampdiffusieweerstand µ 

(in het kader van inwendige condensatie); λ-waarde (in het kader van warmteweerstand). 

- Akoestische eigenschappen: bijdrage aan c.q. invloed op de geluidsisolerende prestaties 

van de bouwdelen.  
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Grenswaarden (minimum waarden): 

- brandklasse: afhankelijk van opbouw van de gevel en eis aan de buitenzijde gevel (is 

eis aan de constructie); ten behoeve van rekenkundige bepaling brandwerendheid 

minimaal brandklasse C 

- λ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

- µ-waarde: geen grenswaarde, dient wel bekend te zijn 

 

Vloerbalken, wandstijlen, daksporen/-balken 

- Materiaaleigenschappen in het kader van constructieve aspecten: sterkte, stijfheid, 

stabiliteit/schrankweerstand, bevestiging. 

- Materiaaleigenschappen in het kader van brandveiligheid: brandklasse en rookklasse; 

bijdrage in de brandwerendheid op scheiden (WBDBO) en op bezwijken (sterkte bij brand) 

van het betreffende bouwdeel (inbrandsnelheid) (brandproeven, rapporten, vergelijkende 

studies). 

 

Gevelbekledingen 

- Materiaaleigenschappen in het kader van constructieve aspecten: sterkte, stijfheid, 

bevestiging. 

- Materiaaleigenschappen in het kader van brandveiligheid: brandklasse. 

- Materiaaleigenschappen in het kader van onderhoud en levensduur. 

 

Grenswaarden (minimum waarden): 

Brandklasse ten minste D en in sommige situaties ten minste C of ten minste B (is eis aan de 

constructie). 

 

Overige materialen 

Verder worden er in de BRL’en 0904, 0101 en 1001 ook eisen gesteld aan overige materialen 

zoals folies, (lucht)dichtingsmiddelen en bevestigingsmiddelen. 

4.2 Bio-based materialen in beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) en KOMO 
attesten-met-productcertificaat 

Van bio-based materialen waarvan dit al is geregeld is hierna cursief aangegeven wat daarover 

aangeven wordt in de betreffende beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) en KOMO attesten-met-

productcertificaat. 

 

Plaatmaterialen 

 

OSB (NEN-EN 13986, NEN-EN 12369-1 en NEN-EN 300) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: OSB overeenkomstig de eisen van BRL 1106 en klasse 3 

of 4 volgens NEN-EN 300, waarbij de vereiste dikte afhankelijk is van de toepassing.  

Voor toepassing in gevelwandelementen en hellende dakelementen: dikte volgens berekening 

doch minimaal 9 mm. In geval van toepassing grenzend aan spouwlucht dient de sd-waarde ≤ 1 

m te zijn. 

Voor toepassing in vloer- en platdakelementen: dikte volgens berekening doch minimaal 18 mm. 

 

Spaanplaat (NEN-EN 13986, NEN-EN 12369-1 en NEN-EN 312) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: spaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1101 en 

dikte minimaal 10 mm, constructieve toepassingen minimaal klasse P5 volgens NEN-EN 312, 

niet-constructieve toepassingen minimaal klasse P3 volgens NEN-EN 312. Volumieke massa 

minimaal 600 kg/m3. 
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Triplex (NEN-EN 13986, NEN-EN 12369-2 en NEN-EN 636) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: triplex overeenkomstig de eisen uit BRL 1705 waarbij de 

vereiste dikte en klassering afhankelijk zijn van de toepassing. 

Voor toepassing in gevelwandelementen en hellende dakelementen minimaal klasse 3 volgens 

BRL 1705; dikte volgens berekening doch minimaal 9 mm. In geval van toepassing grenzend 

aan spouwlucht dient de sd-waarde ≤ 1 m te zijn.  

Voor toepassing in vloer- en platdakelementen: minimaal klasse 4/5 volgens BRL 1705; dikte 

volgens berekening doch minimaal 18 mm voor vloerelementen en  minimaal 16 mm voor 

platdakelementen. 

 

MDF (NEN-EN 13986, NEN-EN 12369-1 en NEN-EN 622-5) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: MDF voor toepassing als binnenaftimmering 

overeenkomstig NEN-EN 13986 en formaldehyde emissie minimaal klasse E1. 

 

Cementgebonden houtspaanplaat/houtvezelplaat (NEN-EN 13986 en NEN-EN 634-2) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: cementgebonden houtspaanplaat overeenkomstig de 

eisen van BRL 1105 en dikte minimaal 3 mm. 

 

Hardboard (NEN-EN 13986, NEN-EN 12369-1 en NEN-EN 622-3) 

BRL en KOMO-certificaten geven aan: hardboard, oil tempered, dikte minimaal 3 mm, volumieke 

massa minimaal 900 kg/m3 volgens NEN-EN 316, klasse HB.H volgens NEN-EN 622-2. 

 

Vloerbalken, wandstijlen, daksporen/-balken 

 

Hout 

BRL en KOMO-certificaten geven aan:  

naaldhout dat ten minste behoort tot de sterkteklasse conform NEN-EN 338, die overeenkomt 

met de sterkte- en stijfheidsberekeningen overeenkomstig hoofdstukken 3 en 4 van het 

betreffende KOMO Attest-met-productcertificaat “Houtskeletbouw” respectievelijk “Niet-dragende 

binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” respectievelijk “Houtachtige dakconstructies”. 

Vochtgehalte van het hout op het moment van verwerken: 

- hout met afmetingen (hoogte) groter dan 175 mm: 15 + 2 - 4%: 

- hout met afmetingen (hoogte) kleiner of gelijk 175mm: maximaal 20%.  

In het hout kunnen vingerlassen voorkomen, deze zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van 

BRL 1704-1. 

 

Gelamineerd naaldhout voor dragende onderdelen voldoet aan de eisen van BRL 1701 

Opmerking:  op een deel van de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze 
beoordelingsrichtlijn BRL 1701 is de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14080 van 
toepassing. Dit betreft gelijmd gelamineerd hout vervaardigd van de houtsoorten zoals vermeld 
in paragraaf 5.5.2 van de NEN-EN 14080. Gelijmd gelamineerd hout vervaardigd van andere 
houtsoorten valt niet onder de NEN-EN 14080. 

 

LVL (Laminated Vineer Lumber) voldoet aan de eisen van NEN-EN 14279.  

I-liggers voldoen aan de eisen van BRL 1707.  

Opmerking: Deze BRL is echter inmiddels ingetrokken. Er zijn I-liggers verkrijgbaar en 

toepasbaar die voorzien zijn van een ETA (Europese Technische Goedkeuring) op basis van de 

ETAG 011 “Light Composite Wood-based Beams en Columns”. 

 

CLT (Cross Laminated Timber (kruislaags gelamineerd hout)) voldoet aan de eisen van NEN-EN 

13986. 

Opmerking: vloer- en wandelementen van massief hout (CLT) vallen onder het European 

Assessment Document EAD 13-0005-00-0304 “Solid wood slab element to be used as a 

structural element in buildings”, Edition August 2014.   
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Gevelbekledingen 

Houten gevelbekleding 

BRL en -certificaten geven aan: 

Profilering: rabat of channel-siding heeft een profilering volgens de principes van KVT katern 21. 

Houtsoorten en afwerking:  

-         Houten of houtachtige gevelbekleding voldoet aan de eisen van BRL 4103. 
-  Houtsoorten behorende tot de natuurlijke duurzaamheidsklasse 1 of 2 volgens NEN-EN 350 

(onverduurzaamd). Houten gevelbekleding bestaande uit hout van de natuurlijke 
duurzaamheidsklasse 1 of 2, zoals vermeld in de KVT, katern 31 (zoals Western red cedar 
en redwood) behoeft niet te worden verduurzaamd noch afgewerkt. Ter voorkoming van 
algengroei en teneinde een egale vergrijzing te bevorderen, kan het hout, ter keuze van de 
opdrachtgever, zijn verduurzaamd overeenkomstig de eisen van BRL 0601. Deze 
gevelbekleding kan, op verzoek van de opdrachtgever, om esthetische redenen voorzien 
zijn van een dekkend verfsysteem of een (bij)kleurende beits. 

-  Houtsoorten behorende tot de natuurlijke duurzaamheidsklasse 3 of 4 volgens NEN-EN 
350  toegepast of verduurzaamd overeenkomstig de eisen van BRL 4103. 

Opmerking:  
Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van BRL 4103 voor houten en 
houtachtige gevelbekleding(systemen) zijn de volgende geharmoniseerde Europese normen van 
toepassing: 
-   NEN-EN 14915 voor gevelbekleding van massief hout; 
-   NEN-EN 13986 voor houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw.  

4.3 Technische eisen te stellen aan bio-based materialen die toegepast 
worden in KOMO gecertificeerde houtskeletbouw-bouwdelen (wanden, 
vloeren, daken), binnenspouwbladen, gevelvullende elementen en 
dakelementen (plat en hellend) 

Bij de prestaties van de bouwdelen (in de toepassing) gaat het met name om: 

a. Brandwerendheid op bezwijken BOB (sterkte bij brand). Dit speelt met name bij de 

dragende houtskeletbouwwanden en bij de (houtskeletbouw)vloeren. Zie ook paragraaf 4.4. 

b. Brandwerendheid op scheiden BOS (in het kader van de WBDBO). Dit speelt bij alle 

bouwdelen. Zie ook paragraaf 4.4. 

c. Geluid van buiten (geluidsisolatie). Dit speelt bij alle bouwdelen in de uitwendige 

scheidingsconstructie. 

d. Geluid tussen ruimten (luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie). Dit speelt bij vloeren, 

binnenwanden en woningscheidende wanden. 

e. Warmteweerstand (Rc-waarde). Dit speelt bij alle bouwdelen in de uitwendige 

scheidingsconstructie. 

f. Afhankelijk van de opbouw zo nodig een bouwfysische berekening in het kader van 

inwendige condensatie. 

 

De prestaties (in de toepassing) van de bouwdelen waarin de materialen worden toegepast, 

dienen bepaald te worden volgens de (door het Bouwbesluit) aangestuurde normen. Dit kan 

door beproeving en voor sommige prestaties (zoals brandwerendheid en warmteweerstand) ook 

door berekening.  
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4.4 Brandwerendheid op scheiden (BOS) en op bezwijken (BOB) 
De brandwerendheid (op bezwijken en/of scheiden) kan bepaald worden door middel van: 

- een beproeving conform NEN 6069 “Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten”  

of door 

- een rekenkundige bepaling conform NEN-EN 1995-1-2 “Eurocode 5: Ontwerp en 

berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand inclusief nationale bijlage”.  

 

Plaatmaterialen die in NEN-EN 1995-1-2 zijn opgenomen zijn gipsplaten, triplex (NEN-EN 313), 

OSB (NEN-EN 300), spaanplaat (NEN-EN 309), LVL (NEN-EN 14374) en de onder NEN-EN 316 

vallende vezelplaten (wood fibreboards): MDF, hardboards en mediumboards. Voor andere 

plaatmaterialen is (nog) niets geregeld. 

In NEN-EN 1995-1-2 (rekenkundige bepaling brandwerendheid) zijn alleen opgenomen 

bouwdelen gevuld met glaswol of steenwol en holle bouwdelen (niet gevuld met isolatie). De 

vraag is of een bouwdeel gevuld met een ander isolatiemateriaal dan glaswol of steenwol 

beschouwd mag worden als niet gevuld. Voor een wand gevuld met een ander isolatiemateriaal 

met brandklasse C of beter is het aannemelijk om in de berekeningen veiligheidshalve uit te 

gaan van wandelementen met een holle ruimte (er is daar een keer een 

gelijkwaardigheidsverklaring voor verkregen). Voor een ander isolatiemateriaal met een 

brandklasse D, E en F zal dat zeker niet lukken. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft de Sectie VHSB van de NBvT in het kader van deze SKH-

Publicatie opdracht gegeven aan SHR om de brandwerendheid op bezwijken (BOB) en de 

brandwerendheid op scheiden (BOS) van enkele houtskeletbouw gevel- en dakopbouwen 

gevuld met bio-based isolatiemateriaal te bepalen.  

Dit is een rekenkundige bepaling geworden gebaseerd op de methodes beschreven in NEN-EN 

1995-1-2 (voor de BOB bijlage D “Inbranden van onderdelen in wand- en vloerelementen met 

holle ruimten” en voor de BOS bijlage E “Berekening van scheidende functie van wand- en 

vloerconstructies”). Daarbij is voor bio-based isolatiematerialen met bettrekking tot brand het 

volgende onderscheid gemaakt: 

- Bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter;  

- Bio-based isolatiemateriaal met een lagere brandklasse (klasse D t/m klasse F). 

Voor isolatiemateriaal met brandklasse C of beter is in de door SHR uitgevoerde rekenkundige 

bepaling van de brandwerendheid veiligheidshalve uitgegaan van (wand)elementen met een 

holle ruimte. In het geval het isolatiemateriaal een brandklasse slechter dan klasse C heeft (dus 

klasse D, E of F), dan dient de opbouw zo te zijn, dat binnen de gestelde brandtijd geen brand 

optreedt in de isolatielaag. Dit opdat het isolatiemateriaal geen mogelijke bijdrage kan leveren 

aan de versnelling van de brand. 

 

Opmerking 

Bij deze bovengenoemde rekenkundige bepaling is het verschil in de uitkomsten voor elementen 

gevuld met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse slechter dan C respectievelijk gevuld 

met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, vrij gering (zie de resultaten in de 

navolgende paragrafen 4.4.1 en 4.4.2). 
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De verwachting is, dat bij brandproeven (beproeving conform NEN 6069 “Beproeving en 

klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten”): 

- de gunstige invloed van met name bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, 
meer naar voren zal komen; 

- het verschil in resultaten tussen elementen gevuld met bio-based isolatiemateriaal met 
brandklasse slechter dan C respectievelijk gevuld met bio-based isolatiemateriaal met 
brandklasse C of beter, groter zal zijn;  

- met name elementen gevuld met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, 
hogere prestaties wat betreft brandwerendheid zullen scoren dan bij deze rekenkundige 
bepaling.  

 

Bij de rekenkundige bepaling is de onderstaande (wand)opbouw beschouwd: 

 

    

 

1 = één of twee gipsplaten  

2 = OSB-plaat  

3 = holle ruimte gevuld bio-based isolatiemateriaal, 

stijlen 38 x 170 mm h.o.h. 600 mm  

4 = een dampopen folie of plaat: 

 

 

De resultaten voor deze opbouw zijn ook te gebruiken voor overeenkomstige opbouwen van 

hellende daken (BOS), binnenwanden (BOS en BOB) en de spouwbladen van de 

woningscheidende wand (BOB). 

 

Voor de brandwerendheid op scheiden (BOS) en op bezwijken (BOB) van de woningscheidende 

wand is onderstaande opbouw beschouwd: 

 

 

 
 
 
1 en 5 = gipsplaat  

2 en 4 = OSB-plaat of gipsplaat  

3 = 2x holle ruimte gevuld met bio-based 

isolatiemateriaal, stijlen 38 x 170 mm 

h.o.h. 600 mm, met spouw 
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4.4.1 Houtskeletbouwelementen gevuld met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of 

beter 

 
Resultaten van de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid op scheiden BOS 

 

a. Buitenwanden en hellend daken gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met 

brandklasse C of beter, met een brandwerendheid op scheiden BOS van 30 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3; aan de buitenzijde dampopen folie of plaat. 

of  

- aan de binnenzijde 15 mm gipskartonplaat (type A, F of H); aan de 

buitenzijde 15 mm OSB/3. 

of  

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat type F; aan de buitenzijde 15 

mm OSB/3. 

of  

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H); aan de 

buitenzijde 18 mm OSB/3. 

 

b. Buitenwanden en hellend daken gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met 

brandklasse C of beter, met een brandwerendheid op scheiden BOS van 60 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 2 x 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 

mm OSB/3; aan de buitenzijde 15 mm OSB/3. 

 

c. Woningscheidende wanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse 

C of beter, met een brandwerendheid op scheiden BOS van 60 minuten: 

 

- aan de woningzijde 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3; aan de spouwzijde (dampopen) folie of akoestisch “buigslappe” 

plaat. 

of 

- aan de woningzijde 2 x 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H); aan de 

spouwzijde (dampopen) folie of akoestisch “buigslappe” plaat. 

 

d. Binnenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, met 

een brandwerendheid op scheiden BOS van 30 minuten conform niet met isolatie 

gevulde binnenwanden in het KOMO attest-met-productcertificaat Houtskeletbouw: 

 

- aan beide zijden 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H). 
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Resultaten van de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid op bezwijken BOB 

 

e. Buitenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, met 

een brandwerendheid op bezwijken BOB van 30 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3; aan de buitenzijde 15 mm OSB/3. 

of 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm OSB/3; 

aan de buitenzijde dampopen folie of plaat. 

of 

- aan de binnenzijde 15 mm gipskartonplaat type A of H en 15 mm OSB/3; 

aan de buitenzijde dampopen folie of plaat. 

of 

- aan de binnenzijde 15 mm gipskartonplaat (type A, F of H); aan de 

buitenzijde 15 mm OSB/3. 

of 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat type F en dubbele stijlen of 

dubbeldikke stijlen toepassen; aan de buitenzijde dampopen folie of 

plaat. 

 

f. Buitenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, met 

een brandwerendheid op bezwijken BOB van 60 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 2 x 15 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3; aan de buitenzijde 15 mm OSB/3. 

of 

- aan de binnenzijde 2 x12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm OSB/3; 

aan de buitenzijde 15 mm OSB/3. 

 

g. Woningscheidende wanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse 

C of beter, met een brandwerendheid op bezwijken BOB van 60 minuten: 

 

- aan de woningzijde 2 x 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm 

OSB/3; aan de spouwzijde (dampopen) folie of akoestisch “buigslappe” 

plaat 

 

h. Binnenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of beter, met 

een brandwerendheid op bezwijken BOB van 60 minuten: 

 

- aan beide zijden 2 x 15 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3. 

of 

- aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm OSB/3. 

 

of conform niet met isolatie gevulde binnenwanden in het KOMO attest-met-

productcertificaat Houtskeletbouw:  

- aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en stijlen 

h.o.h. 400 mm. 
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4.4.2 Houtskeletbouwelementen gevuld met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse 

slechter dan C 

 

Resultaten van de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid op scheiden BOS 

 

i. Buitenwanden en hellend daken gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met 

brandklasse slechter dan C, met een brandwerendheid op scheiden BOS van 30 

minuten: 

 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3; aan de buitenzijde dampopen folie of plaat. 

 

j. Binnenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse slechter dan C, 

met een brandwerendheid op scheiden BOS van 30 minuten: 

 

- aan beide zijden 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H) en 15 mm 

OSB/3. 

of 

- aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaat (type A, F of H). 

 

 

Resultaten van de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid op bezwijken BOB 

 

 

k. Buitenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse slechter dan C, 

met een brandwerendheid op bezwijken BOB van 30 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm OSB/3; 

aan de buitenzijde dampopen folie of plaat 

of 

- aan de binnenzijde 15 mm gipskartonplaat type A of H en 15 mm OSB/3; 

aan de buitenzijde dampopen folie of plaat 

 

 

l. Buitenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse slechter dan C, 

met een brandwerendheid op bezwijken BOB van 60 minuten: 

 

- aan de binnenzijde 2 x 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm 

OSB/3; aan de buitenzijde 15 mm OSB/3. 

 

m. Binnenwanden gevuld met  bio-based isolatiemateriaal met brandklasse slechter dan C, 

met een brandwerendheid op bezwijken BOB van 60 minuten: 

 

- aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaat type F en 15 mm OSB/3. 
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4.5 Normen die van toepassing zijn op bio-based materialen die (nog) niet zijn 
opgenomen in de betreffende beoordelingsrichtlijnen BRL 0904, 1001 en 
0904 en de daaronder vallende KOMO attesten-met-productcertificaat 

Plaatmaterialen 
 

Houtvezelplaat 

Van toepassing is de norm: NEN-EN 13171 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 

Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel (WF) – Specificatie” 

Opmerking: volgens een aantal DOP’s en Zulassungen is de brandklasse E. 

Vlasvezelplaat 

Van toepassing zijnde normen: NEN-EN 15197 “Houtachtige plaatmaterialen - Vlasvezelplaat – 

Specificaties” en NEN-EN 13986 “Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - 

Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” 

Opmerking: volgens NEN-EN 13986 is de brandklasse D-s2,d0 en Dfl-s1 (minimaal 450 kg/m3, 

minimaal 15 mm dik). 

Houtwolcement, houtwolmagnesiet (mineraal gebonden houtwolplaten)  

Van toepassing zijnde norm: NEN-EN 13168 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen 

- Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol – Specificatie” 

Opmerking: voor deze plaatmaterialen is de KOMO BRL 5065 “Mineraal gebonden 

Houtwolplaten” beschikbaar. Een aantal producenten levert mineraal gebonden houtwolplaten 

onder KOMO-certificaat.  

Bamboeplaat 

Van toepassing is de BRL 1708 “Bamboe halffabricaten voor exterieur en interieur 

toepassingen”. 

 

Bagassevezelplaat (van restproduct uit de suikerrietindustie) 

Geen productnormen (NEN-EN, EN) en/of beoordelingsrichtlijnen (BRL, EAD, ETAG, CUAP) van 

toepassing. 

 

EcoBoards  (vervaardigd uit land- en tuinbouwreststromen) 

Geen productnormen (NEN-EN, EN) en/of beoordelingsrichtlijnen (BRL, EAD, ETAG, CUAP) van 

toepassing. 

 

Isolatiematerialen 
 

Cellulose 

Geen productnorm van toepassing. 

Van toepassing: EAD 040138-00-1201 “In-situ formed loose filled thermal and/or acoustic  

insulation products made of vegetable fibres” (brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1;  

λ-waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 en NEN-EN-ISO 10456; dampdiffusieweerstand 

overeenkomstig NEN-EN 12086). 

Opmerking: een aantal producenten beschikt over een ETA (European Technical Assessment) 

of Zulassung. Volgens deze ETA’s en Zulassungen en volgens de DOP’s is de brandklasse E bij 

een dikte ≥ 40 mm en brandklasse B-s2,d0 bij een dikte ≥ 100 mm. 
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Houtvezel 

Van toepassing zijnde norm: NEN-EN 13171 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen 

- Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel (WF) – Specificatie” 

Opmerking: een aantal producenten beschikt over een ETA (European Technical Assessment) 

of Zulassung. Volgens deze ETA’s en volgens de DOP’s is de brandklasse E. 

Houtwol 

Van toepassing zijnde norm: NEN-EN 13168 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen 

- Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol – Specificatie” 

Houtwol/houtvezel inblaasisolatie 

Geen productnorm van toepassing. 

Van toepassing: EAD 040138-00-1201 “In-situ formed loose filled thermal and/or acoustic  

insulation products made of vegetable fibres” (brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1;  

λ-waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 en NEN-EN ISO 10456; dampdiffusieweerstand 

overeenkomstig NEN-EN 12086). 

Opmerking: een producent beschikt over een ETA (European Technical Assessment). Volgens 

deze ETA en volgens de DOP is de brandklasse E. 

Vlaswol en hennepwol 

Geen productnorm van toepassing. 

Van toepassing: EAD 040005-00-1201 “Factory-made thermal and/or acoustic insulation 

products made of vegetable or animal fibres” (brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1;  λ-

waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 en NEN-EN-ISO 10456; dampdiffusieweerstand 

overeenkomstig NEN-EN 12086). 

Opmerking: een producent beschikt over een ETA (European Technical Assessment). Volgens 

deze ETA en volgens de DOP is de brandklasse E. 

Jute 

Geen productnorm van toepassing. 

Van toepassing: EAD 040005-00-1201 “Factory-made thermal and/or acoustic insulation 

products made of vegetable or animal fibres” (brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1;  λ-

waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 en NEN-EN-ISO 10456; dampdiffusieweerstand 

overeenkomstig NEN-EN 12086). 

Opmerking: een producent beschikt over een ETA (European Technical Assessment). Volgens 

deze ETA en volgens de DOP is de brandklasse E. 

 

Biofoam 

Geen productnorm van toepassing. 

Normen die van toepassing zijn op de meest relevante materiaaleigenschappen: 

- brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1 “Brandclassificatie van bouwproducten en 

bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag” 

- λ-waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 “Thermische eigenschappen van bouwmaterialen 

en producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde 

"hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een 

hoge warmteweerstand” en NEN-EN-ISO 10456 “Bouwmaterialen en bouwproducten - 

Hygrothermische eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en procedures voor de 

bepaling van gedeclareerde en ontwerp waarden” 

- dampdiffusieweerstand overeenkomstig NEN-EN 12086 “Materialen voor de thermische 

isolatie van gebouwen - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen” 

Opmerking: een producent geeft aan te beschikken over een testresultaat van Effectis inzake de 

brandklasse. Volgens deze test (NEN-EN-ISO 11925-2:2010  “Brandgedragproeven - 

Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving 

met vlammen uit één bron”) is de brandklasse E. 
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Kurk 

Van toepassing zijnde norm: NEN-EN 13170:2012 “Producten voor thermische isolatie van 

gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) – 

Specificatie” 

 

Gerecycled textiel 

Geen productnorm van toepassing. 

Normen die van toepassing zijn op de meest relevante materiaaleigenschappen: 

- brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1 “Brandclassificatie van bouwproducten en 

bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag” 

- λ-waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 “Thermische eigenschappen van bouwmaterialen 

en producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde 

"hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een 

hoge warmteweerstand” en NEN-EN-ISO 10456 “Bouwmaterialen en bouwproducten - 

Hygrothermische eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en procedures voor de 

bepaling van gedeclareerde en ontwerp waarden” 

- dampdiffusieweerstand overeenkomstig NEN-EN 12086 “Materialen voor de thermische 

isolatie van gebouwen - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen” 

 

Schapenwol 

Geen productnorm van toepassing. 

Normen die van toepassing zijn op de meest relevante materiaaleigenschappen: 

- brandklasse overeenkomstig NEN-EN 13501-1 “Brandclassificatie van bouwproducten en 

bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 

brandgedrag” 

- λ-waarde overeenkomstig NEN-EN 12667 “Thermische eigenschappen van bouwmaterialen 

en producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde 

"hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een 

hoge warmteweerstand” en NEN-EN-ISO 10456 “Bouwmaterialen en bouwproducten - 

Hygrothermische eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en procedures voor de 

bepaling van gedeclareerde en ontwerp waarden” 

- dampdiffusieweerstand overeenkomstig NEN-EN 12086 “Materialen voor de thermische 

isolatie van gebouwen - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen” 

 

Toelichting: 

European Technical Approvals (ETA’s) zijn gebaseerd op European Assessment Documents 

(EAD’s) Tot 1 juli 2013 was dat op basis van Technical Approval Guidelines (ETAG’s) of op een 

CUAP (Common Understanding of Assessment Procedures voor specifieke producten).  

Een EAD is bedoeld voor (innovatieve) producten die niet onder een geharmoniseerde Europese 

norm of richtlijn vallen. 

 

Voor bio-based isolatiematerialen relevante voorbeelden van EAD’s:  

EAD 040005-00-1201 “Factory-made thermal and/or acoustic insulation products made of 

vegetable or animal fibres” 

EAD 040138-00-1201 “In-situ formed loose filled thermal and/or acoustic  insulation products 

made of vegetable fibres” 
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Vloeren 

Houten kanaalplaatvloer 

Uit hout samengestelde, geprefabriceerde constructief samenwerkende, holle vloer- en 

dakelementen. 

Van toepassing is: Guideline for European Technical Approval ETAG 019 “Prefabricated wood-

based loadbearing stressed skin panels” used as European Assessment Document EAD. 

 

Gevelbekledingen 

Gevelbekledingen van massief hout 

Van toepassing is de norm NEN-EN 14915 “Wand- en gevelbekleding van massief hout - 

Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken”. 

Daarnaast zijn van toepassing op verduurzaamd hout de eisen uit BRL 0601 “Verduurzaming 

hout”. 

Daarnaast zijn van toepassing op gemodificeerd hout de eisen uit BRL 0605 “Gemodificeerd 

hout”. 

 

Gevelbekledingen van houtachtige plaatmaterialen 

Van toepassing is de norm NEN-EN 13986 “Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de 

bouw - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” 

Gevelbekleding met panelen 

Van toepassing zijn de eisen uit BRL 4101 “Gevelbekleding met panelen”: 

Deel 1: Algemene eisen. 

Deel 2: Aanvullende eisen voor panelen van met cellulosevezels versterkte thermohardende 

kunststof; momenteel is dit deel van de BRL ingetrokken. 

Deel 4: Eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen. 

Deel 11: Aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa. 

Voor HPL is bovendien van toepassing NEN-EN 438-7:2005 “Decoratief hoge-druk laminaat 

(HPL) - Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) - Deel 7: 

Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking binnen 

en buiten”” 

Bamboe 

Geen productnorm van toepassing. 

Voor bamboe triplex is van toepassing de BRL 1708 “Bamboe halffabricaten voor exterieur en 

interieur toepassingen”. 

 

Houtvezel-kunststof-composieten (HKC of WPC) 

Geen productnorm van toepassing. 

Voor halffabricaten van houtvezel-kunststof-composiet is van toepassing de BRL 0825 “Hout- en 

natuurvezel-kunststof-composiet  halffabricaten in exterieur en interieur toepassingen”. 

Kurk 

Geen productnorm van toepassing voor de toepassing als gevelbekleding. 

Opmerking: voor de toepassing als isolatiemateriaal is de van toepassing zijnde norm: NEN-EN 

13170:2012 “Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 

producten van geëxpandeerde kurk (ICB) – Specificatie”  

 

Dakbedekkingen 
 

Riet 

Geen productnorm van toepassing. Van toepassing zijn de eisen uit BRL 1512-1 “Riet voor 

daken, gevels en molens”.  
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 TECHNISCHE UITWERKING HSB-BOUWDELEN  

In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat deze publicatie zich “beperkt” zich tot de houtskeletbouw-
bouwdelen boven het niveau van de begane grondvloer, dus exclusief de fundering en de 
begane grondvloer en exclusief metselwerk gevelbekleding en dakpannen. Ook installaties 
vallen buiten deze publicatie. 
Het gaat derhalve om de volgende in houtskeletbouw uitgevoerde bouwdelen: 
- gevels; 
- hellende daken; 
- platte daken;  
- verdiepingsvloeren;  
- woningscheidende wanden; 
- binnenwanden (dragend en niet-dragend).  
De navolgende bouwkundige aansluitdetails laten een veel voorkomende opbouw van deze 
bouwdelen zien. Dit voor die situaties waarin in gevelbekleding van hout of plaatmateriaal wordt 
toegepast. 
 

  



  

 

 
SKH-Publicatie 18-02 Bouwen met Bio-based Materialen d.d. 23-03-2020                        Pagina 31 van 54 

Detail 1 Aansluiting verdiepingsvloer – gevel (zie ook SBR-detail 301.4.2.01) 
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Detail 2 Aansluiting woningscheidende wand – gevel (zie ook SBR-detail 204.4.2.01) 
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Detail 3 Aansluiting langsgevel - kopgevel (zie ook SBR-detail 205.4.2.02) 
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Detail 4 Aansluiting hellend dak – kopgevel (zie ook SBR-detail 403.4.0.04) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

 

 
SKH-Publicatie 18-02 Bouwen met Bio-based Materialen d.d. 23-03-2020                        Pagina 35 van 54 

Detail 5 Aansluiting hellend dak – woningscheidende wand (zie ook SBR-detail 402.4.0.02) 
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Detail 6 Aansluiting gevel – begane grondvloer - fundering (zie ook SBR-detail 101.4.2.01) 
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Detail 7 Aansluiting woningscheidende wand – begane grondvloer - fundering  
(zie ook SBR-detail 104.4.0.01) 
 

 
  



  

 

 
SKH-Publicatie 18-02 Bouwen met Bio-based Materialen d.d. 23-03-2020                        Pagina 38 van 54 

Detail 8 Aansluiting verdiepingsvloer – woningscheidende wand (zie ook SBR-detail 304.4.0.01) 
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Detail 9 Aansluiting verdiepingsvloer – binnenwand (t.p.v. badkamer) (zie ook SBR-detail 
310.4.0.01) 
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Detail 10 Aansluiting gevel – zijstijl houten kozijn (zie ook SBR-detail 202.4.2.01) 
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Detail 11 Aansluiting hellend dak – verdiepingsvloer – gevel (zie ook SBR-detail 401.4.2.01) 
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Detail 12 Aansluiting plat dak – gevel (zie ook SBR-detail 409.4.2.01) 
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 MILIEUPROFIELEN HSB-BOUWDELEN 

In de NMD zijn de volgende branche- EPD’s van houtskeletbouwelementen opgenomen:  
- Systeemwanden 21.02.003 HSB, niet dragend binnenspouwblad; inclusief isolatie en 

beplating, duurzaam bosbeheer; NBvT 1,81 m2 

- Systeemwanden 21.02.005 Houten buitenwandelement, HSB prefab; inclusief isolatie; 

duurzaam bosbeheer; NBvT 1,15 m2 

- Systeemwanden, dragend 28.07.006 HSB dragende binnenwandelement, prefab; inclusief 

isolatie; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,84 m2 

- Systeemwanden, dragend 28.07.004 Houten woningscheidende wand HSB prefab; inclusief 

isolatie; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,16 m2 

- Systeemwanden, niet dragend 22.01.010 Houten niet dragende binnenwand, HSB prefab; 

duurzaam bosbeheer; NBvT 1,95 m2 

- Vrijdragende Vloeren 23.01.063 Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam 

bosbeheer; NBvT 0,78 m2 

- Platte Daken 27.01.026 Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam 

bosbeheer; NBvT 0,6 m2 

- Hellende daken 27.02.016 Dakelement; hout, zelfdragend, prefab, inclusief  isolatie, 

beplating; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,68 m2 

6.1 HSB BUITENWANDELEMENTEN 

Branche-EPD: Systeemwanden 21.02.005 Houten buitenwandelement, HSB prefab; inclusief 
isolatie; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,15 m2. 
Opbouw van deze buitenwandelementen (exclusief gevelbekleding):  

Het ‘Houten buitenwandelement, HSB prefab, incl. isolatie’ bestaat uit een 

geprefabriceerd houten element. Voor het hout is uitgegaan van vurenhout. Openingen 

voor ramen (ca. 2,8 m2) en de deur (ca. 2,6 m2) in de elementen zijn verwerkt 

volgens opgave NBvT in deze studie. De buitenwand is voorzien van de nodige folie en 

glaswol isolatiemateriaal. Dit type wordt toegepast als gevelelement van een 

houtskeletbouw woning of gebouw. Ook is in dit element rekening gehouden met de 

stabiliteit tegen windbelasting waarvoor OSB platen zijn aangebracht. Om te voldoen 

aan de brandveiligheidseisen en als ondergrond voor de binnenafwerking zijn de 

gipsvezelplaten aangebracht. 

Referentie ‘Houten buitenwandelement, HSB prefab, incl. isolatie’ 
Houten buitenwandelement, HSB prefab met isolatie en een levensduur van 75 jaar. 
Gebaseerd op een referentie element met een buitenafmeting van ca 5390 mm* 2635 
mm* 256,5 mm (b*h*d). Opgebouwd met vurenhouten regels en stijlen (Europees 
naaldhout van duurzaam bosbeheer met een volumieke massa van 400 kg/m3), OSB 
platen van 9 mm voor de stabiliteit, 1 gipsvezelplaat van 12,5 mm voor de afwerking 
en de brandveiligheid en glaswol 220mm dik voor de isolatie, uitgedrukt in 1 m². 
 
Samenstelling Houten buitenwandelement, HSB prefab 

Materiaal  Aandeel Gewicht 

Vuren van duurzaam bosbeheer  32 % 

OSB  16 % 

Gipsvezelplaat  42 % 

Isolatie, glaswol  6 % 

Overig (bevestigingsmiddelen )  1 % 

Folies  2 % 

Verpakkingsfolie  <1 % 
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Technische gegevens Houten buitenwandelement, HSB prefab 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Vuren  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld (l*b*d))  5390 mm * 2635 mm * 256,5 mm 

Rc-waarde, met houtdikte 235 mm  4,82 m².K/W 

Gewicht (gemiddeld)  402,2 kg/element 

 
 

6.2 HSB WONINGSCHEIDENDE WANDELEMENTEN 

Branche-EPD: Systeemwanden, dragend 28.07.004 Houten woningscheidende wand HSB 
prefab; inclusief isolatie; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,16 m2 
Opbouw van deze woningscheidende wandelementen (één spouwblad): 
Het ‘Houten woningscheidende wandelement, HSB prefab, incl. isolatie’ bestaat uit een 
geprefabriceerd houten element. Voor het hout is uitgegaan van vurenhout De 
woningscheidende wand is voorzien van de nodige folie en glaswol isolatiemateriaal. 
Dit type wordt toegepast als woningscheidend element tussen houtskeletbouw 
woningen. Voor dit element hoeft geen rekening te worden gehouden met extra 
windbelasting. Voor de stevigheid is een dikkere gipsvezelplaat toegepast. Om te 
voldoen aan de brandveiligheidseisen en als ondergrond voor de binnenafwerking zijn 
de gipsvezelplaten aangebracht. 
Referentie ‘Houten woningscheidende wandelement, HSB prefab, incl. 
isolatie’ 
Houten woningscheidende wandelement, HSB prefab, incl. isolatie levensduur van 75 
jaar. Gebaseerd op een buitenafmeting van ca 8590 mm * 2635 mm * 104 mm 
(b*h*d), Opgebouwd met vurenhouten regels en stijlen (Europees naaldhout van 
duurzaam bosbeheer met een volumieke massa 400 kg/m3), 1 gipsvezelplaat van 15 
mm voor de afwerking en de brandveiligheid en glaswol 90mm dik voor isolatie, 
uitgedrukt in 1 m². 

 
Samenstelling Houten woningscheidende wandelement, HSB prefab, incl. isolatie. 

Materiaal  
Aandeel 
Gewicht 

Vuren van duurzaam bosbeheer  21 % 

Gipsvezelplaat  70 % 

Isolatie, glaswol  5 % 

Overig (bevestigingsmiddelen )  2 % 

Folies  1 % 

Verpakkingsmateriaal  <1 % 

 
Technische gegevens Houten woningscheidende wandelement, HSB prefab, incl. 
isolatie. 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Vuren  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld 
(l*b*d))  

8590 mm * 2635 mm * 
104 mm 

Gewicht (gemiddeld)  534,8kg/ele 
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6.3 HSB DRAGENDE BINNENWANDELEMENTEN 

Branche-EPD: Systeemwanden, dragend 28.07.006 HSB dragende binnenwandelement, prefab; 
inclusief isolatie; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,84 m2. 
Opbouw van deze binnenwandelementen: 
Het Houten dragende binnenwandelement, HSB prefab bestaat uit een geprefabriceerd 
houten element. Voor het hout is uitgegaan van vurenhout. De dragende binnenwand 
is voorzien van glaswol isolatiemateriaal. Dit type wordt toegepast als wand in een 
(houtskeletbouw) woning of gebouw. Voor de stevigheid zijn dikke gipsvezelplaten 
toegepast. Daarmee wordt tevens voldaan aan de brandveiligheidseisen en ze dienen 
als ondergrond voor de afwerking van de wand. 
Referentie ‘Houten dragende binnenwandelement, HSB prefab, incl. isolatie’ 
Houten dragende binnenwandelement, HSB prefab, incl. isolatie en een levensduur van 
75 jaar. Gebaseerd op een referentie element met een buitenafmeting van ca 3000 * 
2635 * 170 mm (b*h*d), opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 
kg/m3- regels en stijlen, 2 gipsvezelplaten van 15 mm voor de afwerking en de 
brandveiligheid, geïsoleerd met glaswol isolatie 140mm dik, uitgedrukt in 1 m². 
 
Samenstelling houten dragende binnenwandelement, HSB prefab 

Materiaal  
Aandeel 
Gewicht 

Vuren van duurzaam bosbeheer  11 % 

Gipsvezelplaat  83 % 

Isolatie  4 % 

Overig (bevestigingsmateriaal)  <1 % 

Verpakkingsfolie  <1 % 

 
Technische gegevens houten dragende binnenwandelement, HSB prefab 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Europees naaldhout  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld (b*h*d))  3000 x 2635 x 170 mm 

Gewicht (gemiddeld)  430,2 kg/element 

 
 

6.4 HSB NIET-DRAGENDE BINNENWANDELEMENTEN 

Branche-EPD: Systeemwanden, niet dragend 22.01.010 Houten niet dragende binnenwand, 

HSB prefab; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,95 m2 

Opbouw van deze binnenwandelementen: 
Het ‘Houten niet dragende binnenwandelement, HSB prefab’ bestaat uit een 
geprefabriceerd houten element. Voor het hout is uitgegaan van vurenhout. Om te 
voldoen aan de brandveiligheidseisen en als ondergrond voor de afwerking zijn de 
gipsvezelplaten aangebracht. 
Referentie ‘Houten niet dragende binnenwandelement, HSB prefab’ 
Houten niet dragende binnenwandelement, HSB prefab en een levensduur van 75 jaar. 
Gebaseerd op een buitenafmeting van ca 1500 * 2635 * 114 mm (b*h*d), 
Opgebouwd met vurenhouten -Europees naaldhout met een volumieke massa 400 
kg/m3- regels en stijlen, 2 gipsvezelplaten van 12,5 mm voor de afwerking en de 
brandveiligheid, uitgedrukt in 1 m². 
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Samenstelling Houten niet dragende binnenwandelement, HSB prefab. 

Materiaal  
Aandeel 
Gewicht 

Vuren, duurzaam beheerd bos  12 % 

Gipsvezel  86 % 

Overig (bevestigingsmiddelen )  >1 % 

Verpakkingsmateriaal  <1 % 

 
 
 
Technische gegevens Houten niet dragende binnenwandelement, HSB prefab. 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Europees naaldhout  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld (b*h*d))  1500 x 2635x 114 mm 

Gewicht (gemiddeld)  143,2 kg/element 

 
 

6.5 HSB VLOERELEMENTEN 

Branche-EPD: Vrijdragende Vloeren 23.01.063 Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-

plaat; duurzaam bosbeheer; NBvT 0,78 m2 

Opbouw van deze vloerelementen: 
Het houten vloerelement, HSB prefab bestaat uit een geprefabriceerd houten element. 
Voor het hout is uitgegaan van vurenhout. Na plaatsing volgt de verder afwerking. Dit 
type vloer wordt toegepast als verdiepingsvloer in (houtskeletbouw) woningen. 
Referentie ‘Houtskeletbouw element, houten vloer’ 
Houten vloerelement, HSB prefab, ongeïsoleerd, met een levensduur van 75 jaar, met 
een buitenafmeting van ca 5350 * 2850 * 242 mm (b*h*d), Opgebouwd met 
vurenhouten -Europees naaldhout met een volumieke massa 400 kg/m3 - regels en 
stijlen, OSB platen van 18 mm voor de constructieve stabiliteit, uitgedrukt in 1 m². 
 
Samenstelling houten vloerelement, HSB prefab. 

Materiaal  Aandeel in gewicht 

Vuren van duurzaam bosbeheer  37 % 

OSB  62 % 

Folies, bevestigingsmateriaal  <1 % 

Verpakkingsfolie  <1 % 

 
Technische gegevens houten vloerelement, HSB prefab. 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Vuren  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld (l*b*d))  5350 x 2850 x 242 mm 

Gewicht (gemiddeld)  361,0 kg/element 

 
 

6.6 HSB PLAT DAKELEMENTEN 

Branche-EPD: Platte Daken 27.01.026 Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; 

duurzaam bosbeheer; NBvT 0,6 m2. 

Opbouw van deze plat dakelementen: 
Het houten platdakelement, HSB prefab bestaat uit een geprefabriceerd houten 

element. Voor het hout dat is uitgegaan van vurenhout. Na plaatsing van het product 

volgt de verdere afwerking. Dit type element wordt toegepast als een platdak voor een 

(houtskeletbouw) woning, -tiny house of -gebouw. 
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Referentie ‘Houten platdakelement, HSB prefab’ 

Houten platdakelement, HSB prefab, met een levensduur van 75 jaar, ongeïsoleerd, 

met een buitenafmeting van ca 5350 * 2850 * 238 mm (b*h*d), opgebouwd met 

vurenhout met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, OSB platen van 18 

mm voor de constructieve stabiliteit, uitgedrukt in 1 m². 

 

Samenstelling houten platdakelement, HSB prefab 

Materiaal  Aandeel in gewicht 

Vuren van duurzaam bosbeheer  42 % 

OSB  57 % 

Folies, bevestigingsmateriaal  <1 % 

Verpakkingsfolie  <1 % 

 
Technische gegevens houten platdakelement, HSB prefab 

Naam  Waarde 

Volumieke massa Vuren  400 kg/m3 

Afmeting element (gemiddeld (l*b*d))  5350 x 2850 x 238 mm 

Gewicht (gemiddeld)  321,3 kg/element 

 
 

6.7 (HSB) HELLEND DAKELEMENTEN 

Branche-EPD: Hellende daken 27.02.016 Dakelement; hout, zelfdragend, prefab, inclusief 

isolatie, beplating; duurzaam bosbeheer; NBvT 1,68 m2. 

Opbouw van deze hellend dakelementen: 
Een houten dakelement, prefab, inclusief isolatie en panlatten, met een levensduur van 

75 jaar, afmeting van ca. 6210 x 2440 x 255 mm uitgedrukt in 1 m². 

 
Technische gegevens 

Naam  Waarde 

Afmeting (gemiddeld)  6210x2440x255 mm 

Gewicht (gemiddeld)  352 kg/element 

Volumieke massa, Vuren  400 kg/m³ 

Isolatiemateriaal  λ-waarde 0,035 W/(m.k) 

 
Samenstelling product 

Materiaal  Gewichtspercentage 

Naaldhout, onbehandeld  42 % 

Houtvezelplaat (spaanplaat)  40 % 

Isolatie materiaal  14 % 

Overige materialen  6 % 

 
 

6.8 NIET-DRAGENDE HOUTEN BINNENSPOUWBLADELEMENTEN 

Branche-EPD: Systeemwanden 21.02.003 HSB, niet dragend binnenspouwblad; inclusief isolatie 

en beplating, duurzaam bosbeheer; NBvT 1,81 m2 

Opbouw van deze binnenspouwbladelementen: 
Een houten niet dragend binnenspouwblad en gevelvullend element, prefab, inclusief 
isolatie en gipsplaat, met een levensduur van 75 jaar, met een afmeting van ca. 5130 x 
2710 x 247mm uitgedrukt in 1 m². 
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Technische gegevens 

Naam  Waarde 

Afmeting (gemiddeld)  5130x2710x247 

Gewicht (gemiddeld)  399 kg/element 

Volumieke massa, Vuren  400 kg/m³ 

Isolatiemateriaal  λ-waarde 0,035 W/(m.k) 

 
Samenstelling product 

Materiaal  Gewichtspercentage 

Gipsplaat  48 % 

Naaldhout, onbehandeld  23 % 

Naaldhout, geïmpregneerd  14 % 

Isolatiemateriaal  7 % 

Bevestigingsmaterialen  5 % 

Folies, primer, rubber  3 % 

 
 
 
 
 
 
  



  

 

 
SKH-Publicatie 18-02 Bouwen met Bio-based Materialen d.d. 23-03-2020                        Pagina 49 van 54 

 MOGELIJKHEDEN VOOR VERVANGING DOOR (MEER) 
BIO-BASED MATERIALEN 

7.1 HSB BUITENWANDELEMENTEN 

Voor vervanging komt met name in aanmerking de glaswol isolatie, mits de vereiste 
brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd worden. Dit resulteert in meer of 
dikker plaatmateriaal; zie paragraaf 4.4.1 sub. a en 4.4.2 sub. i voor BOS = 30 minuten en 
paragraaf 4.4.1 sub. f en 4.4.2 sub. l voor BOB = 60 minuten. 
De OSB-plaat is een bio-based materiaal en kan eventueel vervangen worden door een ander 
bio-based plaatmateriaal met gelijkwaardige constructieve prestaties (met name de 
schrankweerstand i.v.m. de stabiliteit). 
Het vuren houten stijl- en regelwerk is een bio-based materiaal. 
De gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste brandwerendheid van de hsb-
buitenwand en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based alternatief voor de 
gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties aan de binnenzijde van de hsb-
buitenwand is (vooralsnog) niet voorhanden. 
De dampremmende folie aan de binnenzijde kan vervallen bij toepassing van een “dampopen 
opbouw” in combinatie met toepassing van een daartoe geschikt bio-based isolatiemateriaal. 
De waterkerende dampdoorlatende folie aan de buitenzijde kan vervangen worden door een bio-
based (isolatie)plaatmateriaal met waterkerende eigenschappen, welke bovendien een bijdrage 
kan leveren aan de warmteweerstand van de buitenwand. 
 
De gevelbekleding is niet meegenomen in de EPD omdat deze lang niet altijd onderdeel is van 
het prefab op de bouwplaats aangevoerde buitenwandelement, zeker niet in geval van een 
metselwerk gevelbekleding. Voor toepassing als gevelbekleding zijn meerdere bio-based 
materialen beschikbaar (zie ook paragraaf 4.2 en 4.5) 

7.2 HSB WONINGSCHEIDENDE WANDELEMENTEN 

Voor vervanging komt met name in aanmerking de glaswol isolatie, mits de vereiste 
brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd worden. Dit resulteert in meer of 
dikker plaatmateriaal; zie paragraaf 4.4.1 sub. c voor BOS = 60 minuten en 4.4.1 sub. g voor 
BOB = 60 minuten. 
Het vuren houten stijl- en regelwerk is een bio-based materiaal. 
De gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste brandwerendheid van de 
woningscheidende wand en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based alternatief voor 
de gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties is (vooralsnog) niet voorhanden. 
De (waterkerende dampdoorlatende) folie aan de spouwzijde heeft in hoofdzaak als functie het 
voorkomen dat het isolatiemateriaal uit het spouwblad valt. Deze folie kan vervangen worden 
door een bio-based (plaat)materiaal mits het “akoestisch buigslap” is. 

7.3 HSB DRAGENDE BINNENWANDELEMENTEN 

Voor vervanging komt met name in aanmerking de glaswol isolatie, mits de vereiste 
brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd worden. Dit resulteert in meer of 
dikker plaatmateriaal; zie paragraaf 4.4.1 sub. d en 4.4.2 sub. j voor BOS = 30 minuten en 
paragraaf 4.4.1 sub. h en 4.4.2 sub. m voor BOB = 60 minuten. 
Het vuren houten stijl- en regelwerk is een bio-based materiaal. 
De gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste brandwerendheid van de dragende 
hsb-binnenwand en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based alternatief voor de 
gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties is (vooralsnog) niet voorhanden. 

7.4 HSB NIET-DRAGENDE BINNENWANDELEMENTEN 

Het vuren houten stijl- en regelwerk is een bio-based materiaal. 
De gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste brandwerendheid (indien van 
toepassing; zie paragraaf 4.4.1 sub. d en 4.4.2 sub. j voor BOS = 30 minuten) van de hsb-
binnenwand en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based alternatief voor de 
gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties is (vooralsnog) niet voorhanden. 

  



  

 

 
SKH-Publicatie 18-02 Bouwen met Bio-based Materialen d.d. 23-03-2020                        Pagina 50 van 54 

7.5 HSB VLOERELEMENTEN 

De OSB-plaat is een bio-based materiaal en kan eventueel vervangen worden door een ander 
bio-based plaatmateriaal met gelijkwaardige constructieve prestaties als vloerdek. 
De vuren houten balklaag is een bio-based materiaal. 
 
De minerale wolisolatie in de vloer (i.v.m. brandwerendheid en geluidsisolatie), de 
plafondrachels, de plafondplaat en de zwevende dekvloer zijn niet meegenomen in de EPD 
omdat deze lang niet altijd onderdeel zijn van het prefab op de bouwplaats aangevoerde 
vloerelement. 
De als plafondplaat toegepaste gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste 
brandwerendheid van de hsb-vloer en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based 
alternatief voor de gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties als plafondplaat is 
(vooralsnog) niet voorhanden. 
De metalen plafondrachels kunnen vervangen worden door houten plafondrachels, maar dat 
vraagt wel aanvullende maatregelen om dezelfde prestaties wat betreft brandwerendheid en 
geluidsisolatie te realiseren. 
De minerale wolisolatie in de vloer komt in aanmerking voor vervanging door een bio-based 
isolatiemateriaal, mits de vereiste brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd 
worden (resulteert in meer of dikker plafondplaatmateriaal). 
Als zwevende dekvloer wordt veelal een zandcementdekvloer of een anhydrietvloer toegepast. 
Deze kunnen vervangen worden door een zogenaamde droge zwevende dekvloer opgebouwd 
uit bio-based plaatmaterialen en verende lagen, mits vergelijkbare geluidsisolerende prestaties 
worden gerealiseerd.  

7.6 HSB PLAT DAKELEMENTEN 

De OSB-plaat is een bio-based materiaal en kan eventueel vervangen worden door een ander 
bio-based plaatmateriaal met gelijkwaardige constructieve prestaties als vloerdek. 
De vuren houten balklaag is een bio-based materiaal. 
 
De plafondrachels en de plafondplaat zijn niet meegenomen in de EPD omdat deze lang niet 
altijd onderdeel zijn van het prefab op de bouwplaats aangevoerde plat dakelement. 
De als plafondplaat toegepaste gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste 
brandwerendheid van het plat dak en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based 
alternatief voor de gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties als plafondplaat is 
(vooralsnog) niet voorhanden. 
De vuren houten plafondrachels zijn een bio-based materiaal. 
 
De platte daken worden bij voorkeur uitgevoerd als zogenaamd  “warm dak”. Dat wil zeggen dat 
op het OSB-dakbeschot een dampremmende folie, plat dakisolatie en baanvormige 
dakbedekking worden aangebracht. De plat dakisolatie (PUR, PUR, EPS, minerale wol) kan 
vervangen worden door een bio-based isolatiemateriaal dat geschikt is voor platte daken 
(beloopbaarheid etc.). De dampremmende folie of laag is altijd vereist. 
 

7.7 (HSB) HELLEND DAKELEMENTEN 

Voor vervanging komt met name in aanmerking de minerale wolisolatie, mits de vereiste 
brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd worden. Dit resulteert in meer of 
dikker plaatmateriaal; zie paragraaf 4.4.1 sub. a en 4.4.2 sub. i voor BOS = 30 minuten. 
De spaanplaat is een bio-based materiaal en kan eventueel vervangen worden door een ander 
bio-based plaatmateriaal met gelijkwaardige constructieve en brandprestaties. 
De naaldhouten sporen,  regels, tengels en panlatten zijn een bio-based materiaal. 
De dampremmende folie aan de binnenzijde kan vervallen bij toepassing van een “dampopen 
opbouw” in combinatie met toepassing van een daartoe geschikt bio-based isolatiemateriaal. 
De waterkerende dampdoorlatende folie aan de buitenzijde kan vervangen worden door een bio-
based (isolatie)plaatmateriaal met waterkerende eigenschappen, welke bovendien een bijdrage 
kan leveren aan de warmteweerstand van de buitenwand. 
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7.8 NIET-DRAGENDE HOUTEN BINNENSPOUWBLADELEMENTEN 

Voor vervanging komt met name in aanmerking de minerale wol isolatie, mits de vereiste 
brandwerende prestaties van het bouwdeel daarbij geborgd worden. Dit resulteert in meer of 
dikker plaatmateriaal; zie paragraaf 4.4.1 sub. a en 4.4.2 sub. i  voor BOS = 30 minuten. 
Het vuren houten stijl- en regelwerk is een bio-based materiaal. 
De gips(vezel)plaat heeft een bepalende rol in de vereiste brandwerendheid van het houten 
binnenspouwblad en is de basis voor de binnenafwerking. Een bio-based alternatief voor de 
gips(vezel)plaat met deze eigenschappen en prestaties aan de binnenzijde van het houten 
binnenspouwblad is (vooralsnog) niet voorhanden. 
De dampremmende folie aan de binnenzijde kan vervallen bij toepassing van een “dampopen 
opbouw” in combinatie met toepassing van een daartoe geschikt bio-based isolatiemateriaal. 
De waterkerende dampdoorlatende folie aan de buitenzijde kan vervangen worden door een bio-
based (isolatie)plaatmateriaal met waterkerende eigenschappen, welke bovendien een bijdrage 
kan leveren aan de warmteweerstand van de buitenwand. 
 
De gevelbekleding is niet meegenomen in de EPD omdat deze lang niet altijd onderdeel is van 
het prefab op de bouwplaats aangevoerde houten binnenspouwblad, zeker niet in geval van een 
metselwerk gevelbekleding. Voor toepassing als gevelbekleding zijn meerdere bio-based 
materialen beschikbaar (zie ook paragraaf 4.2 en 4.5) 
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 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

KVT                                  Kwaliteit van houten gevelelementen, uitgave NBvT 
 
BRL 0101:2011+WB2016 Houtachtige dakconstructies 
BRL 0601:2017                         Houtverduurzaming  
BRL 0605:2018                         Gemodificeerd 
BRL 0904:2003+WB2016           Houtskeletbouw  
BRL 1001:2003+WB2016             Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen 
BRL 1101:2005+WB2016 Spaanplaat 
BRL 1105:2016                             Cementgebonden houtspaanplaat 
BRL 1106:2005+WB2016 OSB Oriented Strand Board 
BRL 1512-1 (in ontwikkeling)        Riet voor daken gevels en molens 
BRL 1701: 2018                            Gelijmd gelamineerd hout 
BRL 1704 -1:2004+WB2016 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen, uitgave SKH 
BRL 1705:2016 Triplex 
BRL 1708:2015                             Bamboe halffabricaten voor exterieur en interieur 
toepassingen 
BRL 4101-1:2012+WB2014          Gevelbekleding met panelen - Deel 1: Algemene eisen. 
BRL 4101-2:ingetrokken               Gevelbekleding met panelen - Deel 2: Aanvullende eisen voor 

panelen van met cellulosevezels versterkte thermohardende 
kunststof 

BRL 4101-4:2012+WB2014          Gevelbekleding met panelen - Deel 4: Eisen voor decoratieve 
platen gebaseerd op thermohardende harsen. 

BRL 4101-11:2015                        Gevelbekleding met panelen - Deel 11: Aanvullende eisen voor 
platen met mineraal gebonden biomassa. 

BRL 4103:2015                             Houten en houtachtige gevelbekleding(systemen) en 
geveldelen voorzien van houten en houtachtige 
gevelbekledingsystemen  

BRL 5065:2003+WB2016             Mineraal gebonden houtwolplaten  
BRL 0825:2015                             Hout- en natuurvezel-kunststof-composiet  halffabricaten in 

exterieur                                                en interieur 
toepassingen  

 
EAD 04005-00-1201                     Factory-made thermal and/or acoustic insulation products 

made of vegetable or animal fibres 
EAD 040138-00-1201                   In-situ formed loose filled thermal and/or acoustic  insulation 

products made of vegetable fibres 
EAD 13-0005-00-0304                  Solid wood slab element to be used as a structural element in 

buildings, Edition August 2014.   
 
ETAG 011 used as EAD: 2002    Light Composite Wood-based Beams en Columns 
ETAG 019 used as EAD: 2005    Prefabricated wood-based loadbearing stressed skin panels 
 
NEN-EN 300:2006                        Oriented Strand Boards (OSB) - Termen en definities, 

classificatie en specificaties 
NEN-EN 309:2005                        Spaanplaat - Definitie en classificatie 
NEN-EN 312:2010                        Spaanplaat – Specificaties 
NEN-EN 313-1:1996                     Triplex - Classificatie en terminologie - Deel 1: Classificatie 
NEN-EN 316:2009                        Vezelplaat - Definitie, classificatie en aanduidingen 
NEN-EN 338:2016                        Hout voor constructieve toepassingen – Sterkteklassen 
NEN-EN 350:2016                        Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - 

Beproeving en classificatie van de weerstand tegen 
biologische agentia, de doorlaatbaarheid van water en de 
prestaties van hout en houtachtige materialen 

NEN-EN 438-7:2005                     Decoratief hoge-druk laminaat (HPL) - Platen gebaseerd op 
thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) - 
Deel 7: Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL 
voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten 
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NEN-EN 622-2:2004                     Vezelplaten - Specificaties - Deel 
NEN-EN 622-3:2004                     Vezelplaten - Specificaties - Deel 3: Eisen voor middelharde 
platen 
NEN-EN 622-5:2009                     Vezelplaten - Specificaties - Deel 5: Eisen voor platen 

vervaardigd  volgens het droge procédé (MDF) 
NEN-EN 634-2:2007                     Cement-gebonden spaanplaat - Specificaties - Deel 2: Eisen 

voor met Portland-cement gebonden spaanplaten voor gebruik 
in droge en vochtige omstandigheden en gebruik buiten 

NEN-EN 636:2012+A1:2015         Triplex – Specificaties 
NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 
+NB: 2011  Eurocode 5:  Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 

Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand; 
incl. Nationale bijlage Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2  

NEN-EN-ISO 10456:2008             Bouwmaterialen en bouwproducten - Hygrothermische 
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en 
procedures voor de bepaling van gedeclareerde en ontwerp 
waarden  

NEN-EN-ISO 11925-2:2010          Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten 
bij directe blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met 
vlammen uit één bron 

NEN-EN 12086:2013                    Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - 
Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen 

NEN-EN 12369-1:2001                 Houtachtige plaatmaterialen - Karakteristieke waarden voor 
constructief ontwerpen - Deel 1: OSB, spaanplaat en 
vezelplaat 

NEN-EN 12369-2:2011                 Houtachtige plaatmaterialen - Karakteristieke waarden voor 
constructieve ontwerpen - Deel 2: Triplex 

NEN-EN 12369-3:2008                 Houtachtige plaatmaterialen - Karakteristieke waarden voor het 
constructief ontwerp - Deel 3: Panelen van massief hout 

NEN-EN 12667:2001                    Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten 
- Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met 
afgeschermde "hot plate" en de methode met 
warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een 
hoge warmteweerstand 

NEN-EN 13168:2012+A1:2015    Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 
Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol – 
Specificatie 

NEN-EN 13170:2012+A1:2015    Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 
Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde 
kurk (ICB) - Specificatie 

NEN-EN 13171:2001                    Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 
Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel (WF) – 
Specificatie 

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag 

NEN-EN 13986:2004+A1:2015    Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - 
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken 

NEN-EN 14080:2013                   Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd 
massief hout 

NEN-EN 14279:2005+A1:2009     Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definities, classificatie en 
specificaties 

NEN-EN 14374:2004                    Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor constructieve 
toepassingen – Eisen 
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NEN-EN 14915:2013+A1:2017     Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken 

NEN-EN 15197:2007                   Houtachtige plaatmaterialen - Vlasvezelplaat - Specificaties 
SHR-rapport 19.0170                    Brandwerendheid op bezwijken (BOB)  en brandwerendheid 

op scheiden (BOS)  van enkele houtskeletbouw gevel- en 
dakopbouwen, gevuld met bio-based isolatie, berekend in het 
kader van SKH-Publicatie “Bouwen met Bio-based Materialen” 
(27 februari 2020)    


