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Datum:  april 2016 

Ons kenmerk: 16/3447 OvD/sg 

Betreft:  Houtvochtgehalte van het hout in prefab bouwdelen 

Bijlage: Mailing 14/3359 OvD/sg   
 
 

 
Geachte directie, 

In maart 2014 heeft u van ons het bijgevoegde schrijven ontvangen inzake eisen met 
betrekking tot het houtvochtgehalte van het hout dat in prefab elementen wordt verwerkt.  
 
Wij willen hierbij nog eens onder uw aandacht brengen, dat deze eisen het vochtgehalte 
van het hout betreffen op het moment van verwerken in de prefab elementen. Dat is iets 
anders dan een inkoopvoorwaarde voor het hout. Tussen het moment van binnenkomst 
van het hout en het moment van verwerken in de prefab elementen kan het 
houtvochtgehalte nog (sterk) beïnvloed worden, zowel hoger als lager, door met name: 
 

- Hoe u het hout opslaat, waar, onder welke condities en hoe lang; 
- Hoeveel tijd er zit tussen het afkorten van het hout en het verwerken in de prefab 

elementen, en hoe, waar en onder welke condities het hout in die tussenliggende 
periode door u wordt opgeslagen. 

Het is dan ook de bedoeling dat u, in samenspraak met uw houtleverancier, deze 
houtvochtgehalte-eisen voor op het moment van verwerken in uw prefab elementen voor 
uw specifieke situatie en werkwijze praktisch vertaald naar houtvochtgehalte-eisen voor 
het moment waarop u het hout ontvangt van uw houtleverancier. 
 
  



Verder kunnen wij u melden dat in de eerste helft van dit jaar er voor een aantal 
praktijksituaties, dat wil zeggen een aantal prefabbedrijven met ieder een eigen specifieke 
situatie en werkwijze, met behulp van een monitoring wordt geprobeerd een nader beeld te 
krijgen van het verloop van het houtvochtgehalte tussen het moment van binnenkomst van 
het hout en het moment van verwerken in de prefab elementen. Dit om hiermee 
prefabbedrijven voor hun eigen situatie enige ondersteunende aanknopingspunten te 
kunnen meegeven met betrekking tot dit praktisch vertalen van de houtvochtgehalte-eisen 
op het moment van verwerken in de prefab-elementen naar een inkoopvoorwaarde. Het 
mag duidelijk zijn, dat dit vertalen iets anders is dan het “1 op 1” vertalen van de in ons 
schrijven van maart 2014 opgenomen houtvochtgehalte-eisen naar een 
inkoopvoorwaarde. Voor de volledigheid worden die eisen voor het moment van verwerken 
in de prefab elementen hieronder nog eens herhaald: 
 
 

Vochtgehalte van het hout op het moment van verwerken in prefab elementen voor 
geïsoleerde uitwendige scheidingsconstructies en balklagen voor vloeren en platte 
daken.  
 

Afmeting (hoogte) Vochtgehalte Gemiddeld 

< 175 mm < 20 %  

>175 mm 15 +2-4% 15% 

 
  
 

Met vriendelijke groet 
SKH 
 
drs. H.J.O van Doorn, directeur 

 
 
 

 








