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Geachte directie, 
 
 
Op 16 januari 2017 is een herziende versie van de BRL 2905 “GEZAAGD EUROPEES 
NAALDHOUT VOOR WATERBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN” aanvaard door de 
KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO.  
 
Wij hebben u helaas niet tijdig geïnformeerd over deze datum en de wijzigingen in de BRL, 
onze excuses hiervoor. 
 
Met de aanvaarding is de BRL op onderdelen geactualiseerd en zijn eisen aan gezaagd 
Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen aangepast.  
 
Ten aanzien van de producteisen (hoofdstuk 4) zijn de volgende wijzigingen belangrijk: 

- Naaldhout voor damwandplanken dient te worden gesorteerd volgens NEN 5499 
of te zijn voorzien van een sterkteklasse conform NEN-EN 14081-1; 

- Naaldhout voor damwandplanken dient te voldoen aan de aanvullende eisen van 
tabel 1 van paragraaf 4.2; 

- Naaldhout voor overige waterbouwkundige toepassingen dient te worden 
gesorteerd volgens NEN 5499 of te zijn voorzien van een sterkteklasse conform 
NEN-EN 14081-1; 

- Naaldhout voor overige waterbouwkundige toepassingen dient te voldoen aan de 
aanvullende eisen van tabel 2 van paragraaf 4.3; 

- Eisen m.b.t. gevingerlast hout zijn opgenomen in paragraaf 4.11 (deze waren 
voorheen in separate documenten per certificaat geformuleerd).  

 
Ten aanzien van het kwaliteitssysteem (hoofdstuk 5) zijn de volgende wijzigingen 
belangrijk: 

- Paragraaf 5.1, indien met naaldhout gaat vingerlassen of verduurzamen dient men 
ook aan bijbehorende eisen uit BRL 1704-01 of BRL 0601 te voldoen. Indien deze 
bewerkingen onder KOMO worden uitgevoerd valt controle hierop onder dat 
KOMO® certificaat. 

 
Ten aanzien van het merken (hoofdstuk 6) zijn de volgende wijzigingen belangrijk: 

- De sterkteklasse hoeft niet meer te worden aangegeven bij het KOMO merk op het 
hout (wel op de specificatie). 
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Wij verzoeken u om kennis te nemen van deze verschillen en daar waar nodig deze door 
te voeren in uw kwaliteitssysteem. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de SKH-
projectleider Peter de Graauw.  
De wijzigingen voor u als certificaathouder zijn beperkt omdat het gevingerlaste damwand 
al conform de nieuwe eisen werd geproduceerd onder KOMO conform BRL 1704-01 en 
het verduurzamen al werd uitgevoerd conform BRL 0601. Echter U dient er nu wel voor te 
zorgen dat al het hout dat onder deze BRL wordt geleverd is voorzien van een 
sterkteklasse.  
 
Onze controleurs zullen de komende controles al gaan uitvoeren tegen de eisen van de 
nieuwe BRL.  
 
Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze 
informatie aan de hiertoe binnen uw organisatie aangewezen medewerkers door te geven. 

 
Met vriendelijke groet, 
SKH 
 
 
Drs. H.J.O. van Doorn 
 

 

 


