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1 DEFINITIES EN ALGEMENE BEGRIPPEN  

1.1 Hoofdvlakken of zaagwijzen van het hout 
In de houtanatomie en de houtverwerking onderscheidt men drie hoofdvlakken of zaagwijzen van 
het hout: 
- de dwarse doorsnede (het kopse vlak): zichtbaar zijn de jaarringen en eventueel de houtstralen 

(als dunne lijntjes van centrum naar buitenkant) en de vaten (als fijne poriën); 
- de radiale doorsnede of kwartiers (volgt de lengte-as van de boom en gaat door het centrum van 

de stam): meestal geeft deze snede een zeer regelmatige streeptekening, gevormd door de 
afwisseling van vroeghout en laathout. In principe zijn enkel de weinige planken die vlak bij het 
centrum uit de stam gezaagd worden zuiver kwartiers. In de praktijk is er een overgang naar de 
volgende tangentiale doorsnede; 

- de tangentiale doorsnede of dosse (volgt eveneens de lengte-as van de boom, maar gaat niet 
doorheen het centrum): hierop zien we de jaarringen vaak als een soort vlampatroon, omdat de 
stam naar boven toe dunner wordt en er steeds minder jaarringen in aanwezig zijn. 

Figuur 30-1-1: Hoofdvlakken of zaagwijzen in het hout 

De structuur van het hout verschilt dus zeer sterk in de drie hoofdrichtingen (lengterichting, radiaal 
en tangentiaal). Allerhande eigenschappen van hout verschillen eveneens naar gelang van de 
gekozen richting zoals o.a. sterkte, krimp en zwel. 

1.2 Beslagen palen 
Een beslagen paal is hout dat door bewerking met een bijl of dissel een nagenoeg rechthoekige of 
ronde doorsnede heeft gekregen. 

1.3 Aansnuiting 
Een aansnuiting is een afschuining aangebracht aan de onderzijde van wrijfbalken, ten behoeve van 
het ongehinderd stijgen en dalen van het schip (door getijdenwerking of door golfslag) ten opzichte 
van de wrijfbalk. 

1.4 Fitmaat 
De met een schuifmaat gemeten middellijn of afmeting van een stuk hout is de fitmaat. 

1.5 Mariene boorders 
Tot de mariene boorders horen alle dieren die in hout boren en in een marien milieu leven. In onze 
streken bestaan deze boorders vooral uit paalwormen en gribbels. Mariene boorders komen voor in 
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water met een zoutgehalte van minstens 7 ‰ en een temperatuur van minstens 5 °C. Ook moet de 
waterkwaliteit van een redelijk niveau zijn en moet er hout beschikbaar zijn waarin ze kunnen boren. 
Bij een verbetering van de waterkwaliteit, kan verwacht worden dat ze terug meer gaan voorkomen. 
In toepassingen waar blootstelling aan mariene boorders reëel is, dient de gebruikte houtsoort 
resistent te zijn tegen aanvallen van mariene boorders. De resistentie tegen mariene boorders wordt 
bepaald door het siliciumgehalte van het hout: hoe hoger, hoe beter.  

1.6 Draadverloop 
Het draadverloop is het niet evenwijdig lopen van de vezelrichting (draad) aan de lengteas van het 
hout. 
De volgende groeivormen kunnen optreden: 
- draaigroei: spiraalsgewijs verloop van de in de lengterichting liggende weefsels van een stam; 

Figuur 30-1-2: Draaigroei 

- kruisdradigheid: draadverloop in het tangentiële vlak dat in de radiale richting al of niet geleidelijk 
van richting wisselt. Het resultaat hiervan is dat het hout op het kwartiersgezaagde vlak na het 
schaven een duidelijke streeptekening vertoont, waarbij ogenschijnlijk donkere en lichte strepen 
elkaar afwisselen. Kruisdradigheid wordt echter niet als onvolkomenheid beschouwd. 

1.7 Gom- en harsuitscheiding 
Bepaalde houtsoorten bevatten gomachtige of harsachtige inhoudsstoffen die onder bepaalde 
omstandigheden vrij kunnen komen (vb. Keruing, Walaba). Hoewel deze vrijgave geen nefaste 
gevolgen heeft voor de technische kwaliteit van het hout (bijvoorbeeld naar sterkte en 
duurzaamheid) kan dit wel om esthetische redenen de geschiktheid van een houtsoort voor een 
welbepaalde toepassing beïnvloeden. Voor toepassingen zoals bijvoorbeeld loopplanken en 
brugdekken of buitenmeubilair kunnen dergelijke esthetische overwegingen bepaalde houtsoorten 
ongeschikt voor gebruik maken. 

1.8 Drukbreuk 
Drukbreuk is de breuk die dwars op de vezelrichting door het hout loopt. Een onjuiste, maar vaak 
gebruikte term is “valbreuk”. 

1.9 Ingegroeide schors en/of bast 
Ingegroeide schors en/of bast zijn kleine stukken schors of bast die tijdens de diktegroei volledig zijn 
overgroeid door het nieuw gevormde hout. 

1.10 Wan  
Wan is de natuurlijke ronding van de stam die nog aanwezig is aan gezaagd en/of bewerkt hout. 
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1.11 Boordergangen 
Boordergangen zijn gangen en gaten in het hout die zijn veroorzaakt doordat larven en kevers van 
houtaantastende insecten zich door het hout een weg hebben gebaand. 
De zeer kleine wormgaatjes die in een aantal houtsoorten kunnen voorkomen, beïnvloeden de 
sterkte en de duurzaamheid niet negatief. Uit esthetische of andere overwegingen kunnen wel eisen 
gesteld worden om het aantal wormgaatjes te beperken of de wormgaatjes geheel uit te sluiten. 

1.12 Hart  
Het hart is het primaire weefsel waaromheen de groeiringen zijn gevormd. 
Hout wordt naar gelang de plaats van het hart onderverdeeld in: 
- hartvrij hout of buiten het hart gezaagd hout: hout dat geheel vrij is van hart; 
- nagenoeg hartvrij hout: hout waarbij het hart over niet meer dan ⅓ van de lengte aanwezig is en 

zich niet dieper dan 1/4 van de houtdikte onder het oppervlak bevindt; 
- hartgekloofd hout of door het hart gezaagd hout: hout waarbij het hart over niet meer dan ⅔ van 

de lengte aanwezig is en zich niet dieper dan 1/4 van de houtdikte onder het oppervlak bevindt of 
hout waarbij het hart over de gehele lengte zichtbaar aanwezig is; 

- besloten of ingesloten hart: alle overige gevallen. 

1.13 Kwast 
De kwast is het gedeelte van een tak dat met de stam is vergroeid of dat door de stam is vergroeid. 
De grootste afmeting van de kwast, die in het houtoppervlak zichtbaar is, is maatgevend.  
Naargelang de conditie en de mate van vergroeiing van de kwast wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen: 
- harde kwast: een kwast die ten minste even hard is als het omringende hout en die geen 

aantasting van biologische aard vertoont; 
- zachte kwast: een kwast die ten gevolge van aantasting van biologische aard zachter is dan het 

omringende hout; 
- vaste kwast: een kwast die geheel of gedeeltelijk is vergroeid met het omringende hout; 
- losse kwast: een kwast die niet is vergroeid met het omringende hout. 

Figuur 30-1-3: Een (grote) losse kwast en twee (kleine) vaste kwasten in grenenhout 

1.14 Kwastaandeel 
Het kwastaandeel is de som van de kwastmiddellijnen, gemeten over de vier zijden van het hout, 
over een lengte van 150 mm, gedeeld door de omtrek van het hout. Voor meer informatie over de 
bepaling van het kwastaandeel wordt verwezen naar NEN 5461:1999 en NEN 5461/A1:2004. 
Bij hartgekloofd hout worden de kwasten aan de hartzijde niet meegerekend. 
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1.15 Bladder 
Bladder is het gedeeltelijk loslaten van de groeiring op het dosse vlak. 

1.16 Scheur 
Een scheur is een in de lengterichting (vezelrichting) van het hout verlopende breuk in de onderlinge 
samenhang van de houtweefsels. 
Bijna alle vormen van scheuren zijn een gevolg van de aanwezigheid van spanningen in vers geveld 
rondhout, en/of van het drogen van hout en de daarbij optredende krimp. 

1.16.1 Haarscheur 
Een haarscheur is een zeer kleine scheur in het oppervlak met een lengte minder dan 20 mm. 

Figuur 30-1-4: Voorbeeld haarscheur 

1.16.2 Langsscheur 
Een langsscheur is een scheur in het oppervlak, niet zijnde een haarscheur. 

Figuur 30-1-5: Voorbeeld langsscheur 

1.16.3 Hartscheur 
Een hartscheur is een van het hart uit verlopende scheur. 
Hartscheuren worden, ongeacht hun lengte, naar breedte ingedeeld. 

   
Figuur 30-1-6: Voorbeeld hartscheur 

1.16.4 Splijtscheur 
Een splijtscheur is een scheur die aan het uiteinde van het hout begint en die het hout aan twee 
zijden doorsnijdt. 
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Splijtscheuren worden naar breedte en lengte ingedeeld. Bij de beoordeling zijn de grootste lengte 
en de grootste breedte maatgevend. 

 
Figuur 30-1-7: Voorbeeld splijtscheur 

1.16.5 Eindscheur 
Een eindscheur is een scheur in het kopse einde van het hout die ten hoogste één zijde van het hout 
doorsnijdt. 
Eindscheuren worden naar lengte en breedte ingedeeld.  

 
Figuur 30-1-8: Voorbeeld eindscheur 

1.16.6 Ringscheur 
Een ringscheur is een scheur die langs een groeiring verloopt. 
Ringscheuren worden naar grootte ingedeeld. 

   
Figuur 30-1-9: Voorbeeld ringscheur 

1.17 Schimmelaantasting 
Schimmelaantasting is een aantasting die is veroorzaakt door schimmels. 
Schimmelaantasting kan zowel in de levende boom als in het gevelde of gezaagde hout voorkomen. 

1.17.1 Blauwgrijze verkleuring 
Blauwgrijze verkleuring van het hout is een schimmelaantasting, bekend onder de naam ‘blauw’, die 
meestal in het spint en bij sommige lichtgekleurde tropische loofhoutsoorten ook in het kernhout 
voorkomt. 
Deze aantasting treedt snel op in vers geveld en gezaagd hout, waarbij vooral een hoge temperatuur 
en een langzame droging een rol speelt. Deze schimmelaantasting verzwakt het hout in mechanisch 
opzicht niet noemenswaardig. 
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1.17.2 Bruine tot rode verkleuring 
Bruine tot rode verkleuring van het hout is een schimmelaantasting waarbij de schimmels een 
bruinkleurige rot van het hout veroorzaken. 
De randen van de aangetaste gebieden zijn lichter gekleurd dan naar het centrum van de aantasting 
toe. 
Bovendien wordt het hout zachter naar het midden van de aantasting toe. 
Tot deze schimmelaantasting behoort ook roodstreperigheid. Dit is een rode tot bruine, 
streepvormige verkleuring in de stam, die het gevolg is van kernrot, wortelrot, inrotten bij takken of 
na een verwonding van de stam. 

1.17.3 Witte tot geelachtige verkleuring 
Witte tot geelachtige verkleuring van het hout is een schimmelaantasting (soms met donkere 
randen), die door schimmels van het witte rot-type wordt veroorzaakt. 
Bij donker gekleurde houtsoorten is vaak een verkleuring naar lichtere tinten waar te nemen (‘slaap’ 
bij beuken). Het aangetaste hout is zacht, o.a. zacht spint. 

1.18 Spint 
Spint is het aan de buitenzijde van de stam gelegen gedeelte van het hout dat in de levende boom 
nog actieve cellen bevat. 
In het spint vinden fysiologische processen plaats, zoals watertransport en opslag van suikers en 
zetmeel. 
Daar waar deze processen ophouden gaat het hout over in kernhout. Tussen spint en kernhout is een 
overgangszone. Spint mag dan ook niet worden verward met overgangshout (jong kernhout) dat, 
tenzij anders vermeld, wel toelaatbaar is. 

 
Figuur 30-1-10: Spint 

1.19 Mechanische beschadiging 
Mechanische beschadiging is beschadiging veroorzaakt door mechanische invloed doorgesneden, 
losgerukte, gebroken of losgeraakte houtvezels. 

1.20 Vormafwijkingen van gezaagd hout 
De volgende vormafwijkingen van een stuk hout, beoordeeld ten opzichte van een ideale vorm 
waarin het hout is gezaagd en eventueel is geschaafd, kunnen onderscheiden worden: 
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Figuur 30-1-11: Vormafwijkingen 

1.21 Vochtgehalte 

1.21.1 Evenwichtsvochtgehalte 
Het evenwichtsvochtgehalte is het vochtgehalte dat hout als gevolg van zijn hygroscopische 
eigenschappen uiteindelijk bereikt onder constante klimatologische omstandigheden (temperatuur 
en relatieve vochtigheid). 

1.21.2 Vezelverzadigingspunt 
Het vezelverzadigingspunt is het vochtgehalte dat hout als gevolg van zijn hygroscopische 
eigenschappen bereikt bij klimatiseren boven gedestilleerd water bij een temperatuur van 20 °C. 
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1.21.3 Nat hout 
Nat hout is hout met een vochtgehalte groter dan of gelijk aan het vezelverzadigingspunt. 

1.21.4 Randvochtgehalte 
Het randvochtgehalte is het gemiddelde vochtgehalte van de randzone, dit wil zeggen de zone met 
een dikte van ¼ van de totale dikte (= breedte) van een stuk hout. 

1.22 Duurzaamheidsklassen 

1.22.1 Natuurlijke duurzaamheid van hout tegen schimmelaantasting. 
Hout in vochtige omstandigheden staat bloot aan schimmelaantasting. De omstandigheden waarin 
het hout verkeert en de mate van blootstelling aan vocht bepalen het risico op schimmelaantasting.  
In de onderstaande tabel 30-1-1 worden de verschillende toepassingen ingedeeld in risicoklassen, 
met gerelateerde duurzaamheidsklassen (van natuurlijke duurzaamheid tegen schimmelaantasting). 
In de risicoklassen zijn de bevochtigingsgraad en het houtvochtgehalte de bepalende factoren. 

Risico- 
klasse 

Toepassing Bevochtigingsg
raad 

Houtvocht-
gehalte 

Voorbeelden Vereiste 
duurzaam-
heid 

1 Geen 
grondcontact 
Beschut en 
droog 

Permanent 
droog 

Altijd < 20 % binnen-schrijnwerk 
vloerbalken 

I-V 

2 Geen 
grondcontact 
Beschut met 
kleine kans op 
nat worden 

Incidentele 
blootstelling 
aan vocht 

Incidenteel 
Kortdurend 
> 20 % 

buiten-schrijnwerk 
met structurele 
bescherming 
houtskeletbouw 

I-III 

3 Geen 
grondcontact 
Onbeschut 
(weer en 
wind) 

Regelmatige 
blootstelling 
aan vocht 

Regelmatig, 
Kortdurend 
> 20 % 

buiten-schrijnwerk 
zonder structurele 
bescherming 
brugdekken 

I-III 

4 Contact met 
zoet water of 
grond 

Altijd bloot- 
gesteld aan 
vocht 

Altijd > 20 % schuttingspalen 
damwanden 

I-II 

5 In contact met 
zout water 

Altijd bloot- 
gesteld aan 
zout water 

Altijd > 20 % havenwerken 
steigers 
golfbrekers 

I-II 

Tabel 30-1-1 

Duurzaamheidsklasse Duurzaamheid Geschatte levensduur * 
I Zeer duurzaam Meer dan 25 jaar 
II Duurzaam 25-15 jaar 
III Matig duurzaam 15-10 jaar 
IV Weinig duurzaam 10-5 jaar 
V Niet duurzaam Minder dan 5 jaar 
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*(De aangegeven levensduur werd bepaald door de gemiddelde levensduur van een paaltje met afmetingen 50 x 50 mm in grondcontact en 
is dus indicatief.) 

Tabel 30-1-2 

De toepassingen in de waterbouw bevinden zich in de risicoklassen 3 tot 5. 
Voor een toepassing binnen risicoklasse 3 die een lange levensduur moet kennen, zal het hout 
minstens duurzaamheidsklasse III moeten zijn. Bij gebruik van hout met een duurzaamheidsklasse III 
dient er echter voor gezorgd te worden dat vochtige toestanden zo goed mogelijk vermeden worden. 
Dit kan door middel van bepaalde technische maatregelen of constructieaanpassingen (geen 
capillaire naden, vermijden stagnerend water door goede afwatering, geen vuilophoping, geen 
plantengroei,…). Wanneer vochtige toestanden niet vermeden kunnen worden, moet er hout uit een 
hogere duurzaamheidsklasse gebruikt worden. 
Indien de toepassing of het onderdeel van de toepassing in contact staat met zoet water of met 
grond (risicoklasse 4), dan is voor een lange levensduur hout noodzakelijk met duurzaamheidsklasse 
I. Indien de toepassing of het onderdeel van de toepassing in contact staat met zout water 
(risicoklasse 5) moet de houtsoort bovendien ook resistent zijn tegen mariene boorders. 
De duurzaamheidsklasse van een houtsoort moet vastgesteld worden overeenkomstig  
NBN EN 350-1:1994. 
NBN EN 350-2:1994 specificeert de duurzaamheidsklassen van een aantal houtsoorten die in Europa 
belangrijk zijn. 

1.23 Sterkteklassen  
De indeling van de sterkteklassen is overeenkomstig NBN EN 338:2009. Deze norm definieert de 
overeenkomstige karakteristieke waarden (sterkte, stijfheid en densiteit) van de verschillende 
sterkteklassen. 
NBN EN 1912-A4:2010 specificeert de sterkteklasse voor een aantal houtsoorten. 
Als de houtsoort niet vermeld is in NBN EN 1912-A4:2010 zal de opdrachtnemer op zijn kosten 
moeten aantonen dat de beweerde sterktewaarden vastgesteld werden overeenkomstig  
NBN EN 384:2010. 
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2 ALGEMENE BEPALINGEN 
Voor toepassingen voor kunstwerken en waterbouwkundige constructies komen een groot aantal 
houtsoorten in aanmerking. Er wordt (verduurzaamd) naaldhout (met o.a. grenen, vuren,…) en 
diverse loofhoutsoorten, zowel (sub)tropische (met o.a. Azobé, Okan, Tali, Massaranduba, 
Basralocus, Angelim vermelho,…) als Europese (met o.a. Europese eik, Europese douglas,…) 
toegepast. 
De eigenschappen hardheid, sterkte, vochtopnemend of -afgevend vermogen en natuurlijke 
duurzaamheid bepalen in belangrijke mate de geschiktheid van een houtsoort voor toepassing in 
waterbouwkundige werken. 
In dit hoofdstuk wordt het hout geclassificeerd volgens toepassing, nl.: 
- damwanden en beschoeiingen in hout; 
- wrijfbalken en bergbalken in hout; 
- schotbalken in hout; 
- leuningen in hout; 
- aanslagbalken in hout; 
- hout voor sluisdeuren en stuwen; 
- beplanking in hout; 
- houten palen; 
- constructiebalken (voor o.a. steigers, staketsels, geleidewerken, brugdekken en leuningen). 

2.1 Beschrijving 
De houtconstructie omvat: 
- het leveren van het hout, de bevestigingselementen en het plaatsen ervan, in overeenstemming 

met de instructies van de fabrikant en de opdrachtdocumenten; 
- de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen. 

2.1.1 Materialen 
De materialen zijn hoofdzakelijk: 
- hout; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

2.1.2 Karakteristieken van het hout 
De definities en algemene begrippen van SB 260-30-1 zijn van toepassing. 
Alle houten balken en planken zijn uit één stuk in dwarsdoorsnede. Het hout is meskant bezaagd.  
De sterkteberekeningen gebeuren volgens Eurocode 5.  
Specifiek voor het hout voor kunstwerken en waterbouw wordt de aandacht gevestigd op de 
volgende niet-limitatieve lijst van normen: 
- NBN EN 338:2009: Hout voor dragende toepassingen - sterkteklassen; 
- NBN EN 350-1:1994: Duurzaamheid van hout en producten op basis van hout - Natuurlijke 

duurzaamheid van massief hout - Deel 1: Basisprincipes voor het testen en indelen van de 
natuurlijke duurzaamheid van hout; 

- NBN EN 350-2:1994: Duurzaamheid van hout en producten op basis van hout - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Deel 2:Gids van de natuurlijke duurzaamheid en 
behandelbaarheid van houtsoorten van belang in Europa; 
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- NBN EN 384:2010: Hout voor dragende toepassingen - bepaling van de karakteristieke waarden 
voor de mechanische eigenschappen en de dichtheid; 

- NBN EN 460:1994: Duurzaamheid van hout en producten op basis van hout - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Gids van de duurzaamheidseisen van hout voor gebruik in de 
risicoklassen; 

- NBN EN 1309-1:1997: Rondhout en gezaagd hout - Meten van afmetingen - Deel 1: gezaagd hout; 
- NBN EN 1309-2:2006: Rondhout en gezaagd hout - Meten van afmetingen - Deel 2: rondhout: 

eisen aan de regels voor het bepalen van afmetingen en het berekenen van het volume; 
- NBN EN 1310:1997: Rondhout en gezaagd hout - Meten van onvolkomenheden; 
- NBN EN 1311:1997: Rondhout en gezaagd hout - Meten van de biologische aantasting; 
- NBN EN 1313-1:2010: Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten - 

Deel 1: Gezaagd zachthout; 
- NBN EN 1313-2:1999: Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten - 

Deel 2: Gezaagd hardhout (+ AC:1999); 
- NBN EN 1912-A4:2010: Timmerhout - Sterkteklassen - Toewijzing van visuele sorteringsklassen en 

houtsoorten; 
- NBN EN 13183-1:2002: Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 1: Bepaling door de 

werkwijze met drogen in de oven (+AC:2003); 
- NBN EN 13183-2:2002: Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 2: Schatting door de 

elektrische-weerstandwerkwijze (+AC:2003); 
- NBN EN 13183-3:2005: Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 3: Schatting door de 

capacitatieve methode; 
- NEN 5461:1999 en NEN 5461/A1:2004: Kwaliteitseisen voor hout - Gezaagd hout en rondhout - 

Algemeen gedeelte. 

2.1.2.1 Vochtgehalte 
Tenzij de opdrachtdocumenten andere eisen stellen, geldt: 
- voor alle houttoepassingen die permanent blootgesteld zijn aan vocht (risicoklasse 4 of 5 

overeenkomstig SB 260-30-1.22.1) mag nat hout geleverd worden; 
- voor alle houttoepassingen die niet permanent aan vocht zijn blootgesteld (risicoklasse 1, 2 of 3 

overeenkomstig SB 260-30-1.22.1) moet het hout vóór verdere verwerking gedroogd zijn tot 
onder het vezelverzadigingspunt én minstens tot onder 24 % vochtgehalte (voldoen aan strengste 
van beide eisen). 

2.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Bij de beoordeling van houtsoorten worden de volgende algemene eisen gesteld: 
- natuurlijke duurzaamheid kernhout: klasse I of II met uitzondering van horizontale delen van 

leuningen die klasse III mogen zijn; 
- resistentie mariene boorders: resistent bij toepassingen in contact met zout of brak water; 
- densiteit (bij 12 % vochtgehalte): tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten: > 600 kg/m3 

voor leuningen en damwanden en > 750 kg/m3 voor alle andere toepassingen; 
- maximaal draadverloop: 1/10; 
- krimp: 5,5 - 8,0 %, gemeten op basis van de totale tangentiale krimp; 
- neiging tot vervorming bij drogen: 1,2 - 2,7 %, gemeten op basis van het verschil tussen de totale 

tangentiale en totale radiale krimp; 
- gom of harsuitscheiding: geen eis; 
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- neiging tot oppervlaktescheurtjes bij drogen: geen eis; 
- bewerkbaarheid: geen eis; 
- drukbreuk: niet toelaatbaar; 
- ingegroeide schors en/of bast: enkel toelaatbaar bij ronde palen en bij gezaagde palen is 

ingegroeide schors en/of bast enkel toelaatbaar in de onderste helft; 
- kwasten: 
- zachte kwasten niet toelaatbaar, enkel bij loopdekken (tot ca. 40 mm) in Robinia zijn zachte 

kwasten met een middellijn van maximaal 15 mm wel toelaatbaar;  
- harde kwasten (los): niet toelaatbaar, behalve bij gezaagde palen zijn deze toelaatbaar voor 

Europees loofhout indien de toepassing en/of verwerking niet negatief beïnvloed wordt; 
- scheuren: 
- haarscheuren: toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar, behalve aan de onderzijde van de plank bij damwanden over maximaal 

1/3 van de lengte. Spint mag echter niet verward worden met overgangshout (jong kernhout) dat 
wel toegelaten is; 

- overgroeiing van tijdens de groei opgetreden beschadigingen: enkel toelaatbaar als de toepassing 
en/of verwerking niet negatief wordt beïnvloed, niet toelaatbaar voor horizontale delen van 
leuningen. 

Een aantal eisen hebben geen relevantie voor de technische geschiktheid van een houtsoort voor 
een bepaalde toepassing, maar kunnen wel op esthetisch vlak een belangrijke rol spelen. Hieronder 
situeren zich eigenschappen zoals hars/gomuitscheiding, vorming van oppervlakkige scheurtjes en 
eventueel het draadverloop. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten worden er voor deze 
parameters geen extra eisen gesteld. 
De schokbestendigheid, de resistentie tegen slijt en de Janka-hardheid zijn ongeveer rechtevenredig 
met de densiteit, en worden gedekt door de dichtheidsvereiste. 

2.1.2.3 Herkomst van het hout 

2.1.2.3.A ALGEMEEN 
Het hout draagt een FSC- of een PEFC-label of gelijkwaardig, dat garandeert dat het hout afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen en dat garandeert dat het hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
werd. Het geleverde FSC- resp. PEFC- gelabelde hout is vergezeld de juiste garanties die de 
gecertificeerde herkomst kunnen staven. 
Een claim van gelijkwaardigheid label is gebaseerd op een systeem van certificering met 
geloofwaardige traceerbaarheid van de gecertificeerde producten (chain of custody), waardoor het 
product uit verantwoord beheerde bossen op een betrouwbare manier kan onderscheiden worden 
van andere producten. De bewijslast van gelijkwaardigheid met het FSC- of PEFC- label berust bij de 
opdrachtnemer/leverancier. 
De gelijkwaardigheid en het bewijs dat het hout dus uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, kan 
worden aangetoond d.m.v. een ander duurzaamheidslabel, een stavingsdossier of een combinatie 
van beiden. Het criteriadocument equivalent bewijs kan gehanteerd worden om na te gaan of dit 
bewijs als equivalent kan worden aanvaard. Het criteriadocument kan worden teruggevonden in de 
bijlage I van de productfiche duurzaam hout van de Vlaamse Overheid versie 16/02/2015, terug te 
vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/hout. 
Gezien FSC-, resp. PEFC gelabelde houtsoorten in wisselende mate beschikbaar zijn en/of niet steeds 
voorradig in de gewenste afmetingen, schrijven de opdrachtdocumenten i.p.v. een specifieke 
houtsoort de minimale kwaliteitsvereisten voor zoals duurzaamheid, hardheid,… 

https://overheid.vlaanderen.be/hout
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Bij levering wordt een attest van de leverancier voorgelegd dat naast soortnaam, ook de herkomst 
van het hout weergeeft. Het attest geeft daarenboven aan welk hout FSC, resp. PEFC gecertificeerd 
is, en wat het CoC- of FM-nummer is. 
Indien er geen houtsoort gespecificeerd wordt in de opdrachtdocumenten, zal de opdrachtnemer 
één of meerdere houtsoorten voorstellen aan de leidend ambtenaar, die voldoen aan de minimale 
technische vereisten en dimensies, die leverbaar zijn binnen aanvaardbare termijn (ook combinaties 
van geschikte houtsoorten zijn mogelijk) én waar de afkomst uit duurzaam bosbeheer kan worden 
aangetoond. 
In zeer uitzonderlijke gevallen of voor specifieke toepassingen is/zijn er op de markt mogelijk geen of 
onvoldoende duurzaam hout of houtproducten beschikbaar. In die gevallen kan er mits 
voorafgaandelijke toestemming van de leidend ambtenaar alsnog hout of houtproducten zonder 
garanties qua duurzame herkomst aangewend worden. In dergelijke gevallen zijn het aangewende 
hout of de aangewende houtproducten in deze uitzonderingssituatie evenwel minstens van legale 
oorsprong, ingevolge verordening Nr.995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten 
op de markt brengen. Dit wordt aangetoond met een door een onafhankelijke derde partij 
afgeleverd EUTR-certificaat (EU Timber Regulation), zelf gedeclareerde certificaten worden niet 
aanvaard. Het EUTR-certificaat is in geen enkele zin een bewijs van afkomst uit duurzaam bosbeheer 
maar enkel een bevestiging dat het hout van legale oorsprong is. 
Wanneer er hout of houtproducten geleverd en geïnstalleerd worden die niet voldoen aan de eisen 
en/of waarvan de opdrachtnemer onvoldoende bewijs kan voorleggen inzake afkomst uit duurzaam 
bosbeheer, dan wordt hiervoor een straf opgelegd zoals beschreven in de administratieve 
bepalingen, Art. 45 §1 Bijzondere Straffen. 

2.1.2.3.B CERTIFICATEN 
Indien de opdrachtnemer gecertificeerd is, dan voegt hij aan zijn offerte een kopie toe van zijn 
certificaat met CoC- of FM- nummer. 
Indien de opdrachtnemer niet gecertificeerd is moet de houthandelaar FSC-, PEFC - of gelijkwaardig 
gecertificeerd zijn.  

2.1.2.3.C LEVERING EN CONTROLE VAN HET HOUT 
Indien de opdrachtnemer niet gecertificeerd is, wordt het gecertificeerde hout door de 
gecertificeerde houthandelaar rechtstreeks op de werf geleverd na afspraak met én in aanwezigheid 
van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. 
(OF, indien uitdrukkelijk en schriftelijk afgesproken wordt met de leidend ambtenaar: het hout 
bestemd voor de werken wordt door de leidend ambtenaar bij de gecertificeerde houthandelaar 
gecontroleerd en gemerkt bij de gecertificeerde houthandelaar vóór de levering op de werf.) 
De leveringsbon vermeldt uitdrukkelijk: 
- dat al het hout, geleverd op datum van XX voor het project XXX met besteksnummer en XXXX 

titel, gecertificeerd is (met vermelding label of gelijkwaardige claim); 
- de (FSC, PEFC of andere) Chain of Custody (handelsketen) certificaatcode (van de gecertificeerde 

leverancier in kwestie); 
- de unieke certificaatcode van de verkoper/houthandelaar én van de opdrachtnemer indien deze 

gecertificeerd is. 
Indien de opdrachtnemer zelf beschikt over een Chain of Custody certificaat, dan is levering ‘op 
afspraak’ in aanwezigheid van leidend ambtenaar niet noodzakelijk. Het is dan aan de 
opdrachtnemer om de garanties op levering en gebruik van gecertificeerd hout op te volgen in kader 
van zijn certificering, en hieromtrent de garanties aan de aanbestedende overheid te bezorgen bij 
facturatie. 
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2.1.2.3.D FACTURATIE EN CONTROLE FSC- EN GELIJKWAARDIGE HOUTPRODUCTEN 
De opdrachtnemer bewijst de FSC-, PEFC- (of andere) herkomst van de gebruikte houten elementen 
aan de hand van een CoC-certificaat met CoC-nummer of FM-nummer. 

2.1.2.3.D.1 Gecertificeerde opdrachtnemer 
Indien de opdrachtnemer gecertificeerd is, vermeldt hij op zijn leveringsbon en factuur: 
- dat al het hout, geleverd op datum van XX voor het project met besteksnummer XXX en titel 

XXXX, gecertificeerd is (met vermelding label of gelijkwaardige claim); 
- de zijn bedrijfsspecifieke (FSC, PEFC of andere) Chain of Custody (handelsketen) code. 
Een kopie van zijn CoC-certifcaat wordt als bijlage toegevoegd. 

2.1.2.3.D.2 Niet gecertificeerde opdrachtnemer 
Indien de opdrachtnemer niet gecertificeerd is, overhandigt hij een kopie van de factuur die hij van 
de gecertificeerde handelaar te zijnen titel ontvangen heeft. Deze factuur zal als bewijs dienen dat 
het hout dat geleverd werd effectief gebruikt werd voor uitvoering van de werken waarvan sprake in 
de opdrachtdocumenten. 
Meer specifiek vermeldt een dergelijke factuur uitdrukkelijk: 
- dat al het hout, geleverd op datum van XX voor het project met besteksnummer XXX en titel 

XXXX, gecertificeerd is (met vermelding label of gelijkwaardige claim ); 
- de (FSC, PEFC of andere) Chain of Custody (handelsketen) certificaatcode (van de gecertificeerde 

leverancier in kwestie). 
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat dergelijke facturen duidelijk te linken zijn met de leveringsbon 
van de desbetreffende partijen hout/houtproducten. 
Een kopie van het CoC-certifcaat van de verkoper/houthandelaar wordt als bijlage toegevoegd. 
De controle van de facturen en de certificaten zal gebeuren door de leidend ambtenaar van het 
project die kan beroep doen op erkende instellingen zoals FSC Belgium/Fair-Timber vzw, PEFC 
Belgium, e.d. 

2.1.2.4 Verduurzaming 
De opdrachtdocumenten bepalen of het hout wordt verduurzaamd en op welke wijze. Wanneer dit 
niet gespecificeerd is in de opdrachtdocumenten wordt het hout niet verduurzaamd. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten gelden, in het geval dat het hout verduurzaamd 
wordt, de bepalingen opgenomen onder het hoofdstuk Conserveringswerken, SB 260-33. 

2.1.3 Uitvoering 
De bevestigingsmiddelen voor de houten constructies zijn: 
- thermisch verzinkte bouten volgens SB 260-26; 
- roestvast stalen bouten A4-70 volgens SB 260-26; 
- thermisch verzinkte houtdraadschroeven; 
- roestvast stalen houtdraadschroeven A4 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010; 
- eventueel andere bevestigingsmiddelen gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten worden voor houten constructies in contact 
met water enkel thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen gebruikt.  
De gaten van de bouten zijn voorgeboord. De uitvoering van de bevestigingsmiddelen staat 
aangeduid of beschreven in de opdrachtdocumenten. Alle bevestigingen met bouten zijn met 
sluitringen en zijn inbegrepen in de levering en plaatsing van de houten constructies.  
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Het hout wordt gemonteerd volgens de regels van de kunst en mag geen uitstekende delen hebben.  
De opdrachtnemer dient tenminste 30 kalenderdagen voor hij start met de uitvoering van de werken 
met hout de volgende documenten ter goedkeuring aan de bouwheer over te maken: 
- beschrijving bevestigingssysteem; 
- identificatiegegevens en kwaliteitsgarantie van de roestvrijstalen bouten en schroeven ingeval 

deze worden toegepast; 
- plaatsingsinstructies. 
De vorm, afmetingen en andere specificaties van het hout zijn vermeld in de opdrachtdocumenten. 

2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Enkel het geplaatste volume in overeenstemming met de afmetingen op de uitvoeringsplannen 
wordt in rekening gebracht. Het leveren en monteren van alle bevestigingsmiddelen is inbegrepen in 
de eenheidsprijs. 

2.3 Controles 
De technische keuring van de materialen, voorafgaand aan de plaatsing en/of verwerking, om te 
controleren of aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan wordt, kan - ingeval geen Belgische normen 
beschikbaar zijn en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de leidend ambtenaar - geschieden 
volgens NEN 5461:1999 en NEN 5461/A1:2004 of andere toepasselijke normen. 
De controles omvatten: 
- bepaling van afmetingen; 
- bepaling van de onvolkomenheden; 
- alle controles bepaald in de opdrachtdocumenten. 
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3 DAMWANDEN EN BESCHOEIINGEN IN HOUT 
Voor damwanden en beschoeiingen zijn de bepalingen van SB 250-13-2.9 van toepassing. 
Voor kleine houten elementen voor groenaanleg en groenonderhoud wordt verwezen naar  
SB 260-11. 
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4 WRIJFBALKEN EN BERGBALKEN IN HOUT 

4.1 Beschrijving 

4.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor wrijfbalken en bergbalken; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

4.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

4.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

4.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en niet toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- hart: enkel toelaatbaar voor tropisch hardhout bij afmetingen groter dan 250 mm x 300 mm en bij 

dikten ≥ 100 mm voor Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 500 mm lang voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: bij tropisch hardhout toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen en aan de 

achterzijde van wrijfhout groter dan 250 mm x 300 mm, bij Europees loofhout maximaal 
4 mm breed en toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen; 

- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang (niet langer dan de houtbreedte); 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout. Verkleuring als 

gevolg van corrosieve eigenschappen van het hout zijn wel toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: 
- toelaatbaar in de vorm van losgeraakte of gebroken vezels, mits niet dieper in het hout dan 

0,1 x houtdikte; 
- ingesnoerde gedeelten door staalbanden zijn toelaatbaar indien de vezels ongeschonden zijn; 
- maximale vervorming: 
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- gebogen: per 2 m houtlengte: 4 mm; 
- scheluw en krom: per 2 m houtlengte: 2 mm; 
- hol: per 100 mm houtbreedte: 2 mm. 

4.1.2.3 Toleranties 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-4-1. Indien in 
de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te worden 
bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte  ± 3 
Breedte  ± 3 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 

- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-4-1 

4.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

4.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

4.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3 en de bepalingen 
opgenomen onder SB 260-32-64. 

4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2 
en de bepalingen opgenomen onder SB 260-32-64. 

4.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3 en de bepalingen opgenomen onder  
SB 260-32-64. 
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5 SCHOTBALKEN IN HOUT 

5.1 Beschrijving 

5.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor schotbalken; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

5.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

5.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing 

5.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en niet toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- hart: enkel toelaatbaar voor tropisch hardhout bij afmetingen groter dan 250 mm x 300 mm en bij 

dikten ≥ 100 mm voor Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 500 mm lang voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: bij tropisch hardhout toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen, bij Europees 

loofhout maximaal 4 mm breed en toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang (niet langer dan de houtbreedte); 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout. Verkleuring als 

gevolg van corrosieve eigenschappen van het hout zijn wel toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: niet toelaatbaar; 
- maximale vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: 4 mm; 
- scheluw en krom: per 2 m houtlengte: 2 mm; 
- hol: per 100 mm houtbreedte: 2 mm. 



HOUT- EN HOUTEN CONSTRUCTIEONDERDELEN  

30-20 standaardbestek 260 versie 2.0a januari 2018 

5.1.2.3 Toleranties 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-5-1. Indien in 
de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te worden 
bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 3 
Breedte ± 3 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 

- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-5-1 

5.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

5.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

5.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3 en de bepalingen 
opgenomen onder SB 260-32-9. 

5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2 
en de bepalingen opgenomen onder SB 260-32-9. 

5.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3 en de bepalingen opgenomen onder  
SB 260-32-9. 
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6 LEUNINGEN IN HOUT 

6.1 Beschrijving 

6.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor leuningen; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

6.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

6.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

6.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: niet toelaatbaar; 
- hart: niet toelaatbaar; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): niet toelaatbaar; 
- bladder: niet toelaatbaar; 
- scheuren: 
- langsscheuren: niet toelaatbaar; 
- hartscheuren: niet toelaatbaar; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- ringscheuren: niet toelaatbaar; 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: niet toelaatbaar; 
- vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: maximaal 15 mm; 
- krom: per 2 m houtlengte: maximaal 3 mm; 
- scheluw en hol: niet toelaatbaar. 

6.1.2.3 Toleranties 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-6-1. Indien in 
de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te worden 
bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
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individueel (mm) 
Dikte ± 2 
Breedte niet van toepassing 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 

- wel op lengte gekort niet van toepassing 

Tabel 30-6-1 

Voor geschaafd hout geldt op de netto schaafmaat een toelaatbare tolerantie in breedte en dikte van 
+ 1 mm en - 1 mm. 

6.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

6.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

6.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3 en de bepalingen 
opgenomen onder SB 260-32-1. 

6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2 
en de bepalingen opgenomen onder SB 260-32-1. 

6.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3 en de bepalingen opgenomen onder  
SB 260-32-1. 
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7 AANSLAGBALKEN IN HOUT 

7.1 Beschrijving 
Houten aanslagbalken omvatten het leveren van aanslagbalken, de toebehoren en de 
bevestigingselementen, en het plaatsen ervan. 
Het monteren van aanslagbalken kan gebeuren in de werkplaats of op de werf. 

7.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor de aanslagbalken; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

7.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

7.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing 

7.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen:  
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en niet toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- hart: enkel toelaatbaar voor tropisch hardhout bij afmetingen groter dan 250 mm x 300 mm en bij 

dikten ≥ 100 mm voor Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 500 mm lang voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: niet toelaatbaar enkel bij Europees loofhout toelaatbaar tot 4 mm breed; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang (niet langer dan de houtbreedte); 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout. Verkleuring als 

gevolg van corrosieve eigenschappen van het hout zijn wel toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: niet toelaatbaar; 
- maximale vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: 4 mm; 
- scheluw en krom: per 2 m houtlengte: 2 mm; 
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- hol: per 100 mm houtbreedte: 2 mm. 

7.1.2.3 Toleranties 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-7-1. Indien in 
de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te worden 
bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte  ± 3 
Breedte ± 3 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 

- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-7-1 

7.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

7.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

7.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3 en de bepalingen 
opgenomen onder SB 260-32-82. 

7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2 
en de bepalingen opgenomen onder SB 260-32-82. 

7.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3 en de bepalingen opgenomen onder  
SB 260-32-82.  
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8 HOUT VOOR SLUISDEUREN EN STUWEN 

8.1 Beschrijving 
De deurvleugels van sluisdeuren bestaan uit een raamwerkstructuur van houten balken, meer 
bepaald de horizontale regels, de verticale harren aan de opstaande zijden, daartussen eventueel 
nog bijkomende verticale staanders en schuine schoorbalken. De regels en harren worden met elkaar 
verbonden door middel van een pen-gat verbinding en deze verbinding wordt verstevigd door middel 
van gewalste stalen strippen: het (deur-)beslag. Aan dit balkenrooster wordt de afdichtende 
beplanking verbonden, bestaande uit aan elkaar geschakelde diagonaal of verticaal lopende houten 
planken met tand-groef verbindingen. Het geheel wordt bijeen gehouden/opgespannen met een of 
meerdere stalen trekkers (diagonaal en evt. horizontaal). Op de deuren kunnen zich nog houten 
balken bevinden ter bescherming van de schuiven of aandrijving van de schuiven, alsook wrijfhouten 
en houten aanslagregels. 
Houten deurvleugels omvatten: 
- het leveren van het nodige hout; 
- het leveren van de nodige stalen elementen; 
- alle bewerkingen om de deuren samen te stellen; 
- alle werken en leveringen die hieruit voortvloeien of ervan afhangen. 

8.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor harren, regels en schoren; 
- hout voor beschermingsbalken, wrijfbalken en aanslagbalken; 
- hout voor de beplanking; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

8.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

8.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

8.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en niet toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- hart: enkel toelaatbaar voor tropisch hardhout bij afmetingen groter dan 250 mm x 300 mm en bij 

dikten ≥ 100 mm voor Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
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- voor de beplanking worden volgende bijkomende kwaliteitseisen opgelegd: de bovenzijde van de 
planken moet kwastvrij zijn, aan de onderzijde worden enkele kleine kwasten toegelaten bij 
hoogstens 25 % van elke partij; kleine droogscheuren tot maximaal 25 cm worden 
toegelaten; 

- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 500 mm lang voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: bij tropisch hardhout toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen, bij Europees 

loofhout maximaal 4 mm breed en toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang (niet langer dan de houtbreedte); 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout. Verkleuring als 

gevolg van corrosieve eigenschappen van het hout zijn wel toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: niet toelaatbaar; 
- maximale vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: 4 mm; 
- scheluw en krom: per 2 m houtlengte: 2 mm; 
- hol: per 100 mm houtbreedte: 2 mm; 
- alle hout moet spanningsvrij gezaagd worden. 

8.1.2.3 Toleranties 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-8-1. Indien in 
de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te worden 
bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 3 
Breedte ± 3 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 
- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-8-1 

8.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

8.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

8.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3 en onderstaande 
bepalingen. 
De opdrachtnemer levert drie weken voor de uitvoering van de werken de uitvoeringsplannen van de 
nieuwe houten deuren in tweevoud aan de aanbestedende overheid. Deze documenten dienen 
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duidelijk gedateerd en ondertekend te zijn. Bovendien moeten zij aanvullingen en aanpassingen (o.a. 
door de controle ter plaatse) aan de bij de opdrachtdocumenten gevoegde tekeningen omvatten en 
hoogtepunten, diktes, afmetingen, alle verbindingsdetails duidelijk vermelden. De definitieve 
tekeningen worden geleverd in twee stellen afdrukken en in twee stellen in digitale vorm als DWG-
bestanden met een CD-ROM als informatiedrager. 
Het aangevoerde hout moet tegen zon beschut worden. De in aanbouw zijnde of reeds afgewerkte 
sluisdeurvleugels die nog niet geplaatst zijn, moeten tegen zon beschut worden. Tenzij anders 
bepaald in de opdrachtdocumenten worden de afgewerkte sluisdeurvleugels gedurende 8 weken 
voor de plaatsing onder water bewaard. 
De opdrachtnemer is verplicht alle gewenste schikkingen te treffen opdat de deuren gemakkelijk 
open en dicht zouden draaien. In gesloten stand moeten ze overal een zuivere en waterdichte 
aanslag vinden; het daartoe eventueel bijwerken en opnieuw pas maken van de deuren is ten laste 
van de opdrachtnemer.  
Alle samengestelde stukken moeten, volledig afgewerkt, gekeurd worden voordat ze mogen 
vergaard worden. 

8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2 
en onderstaande bepalingen. 
Regels, stijlen en harren worden samengeteld en uitgedrukt in m³.  
Beschermingsbalken, wrijfhouten en aanslagbalken worden samengeteld en uitgedrukt in m³. 
Beplanking wordt uitgedrukt in m². Enkel de netto geplaatste oppervlakte wordt in rekening 
gebracht. 
Enkel het geplaatste volume in overeenstemming met de afmetingen op de uitvoeringsplannen 
wordt in rekening gebracht. Dit wordt bepaald door berekening op basis van de 
uitvoeringstekeningen, rekening houdend met de kleinste omschreven balk van elk afgewerkte 
onderdeel. 
Leveren, behandelen tegen corrosie en op de houten constructie aanbrengen resp. bevestigen van 
de eventuele metalen onderdelen (beslag, kappen, bevestigingselementen,…) is ten laste van de 
opdrachtnemer, indien geen afzonderlijke posten voorzien zijn.  

8.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 
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9 BEPLANKING IN HOUT 

9.1 Beplanking voor loopdekken (dikte tot ca. 40 mm) 

9.1.1 Beschrijving 

9.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor loopdekken; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

9.1.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

9.1.1.2.A VOCHTGEHALTE 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

9.1.1.2.B KWALITEITSEISEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en de bovenzijde van Europees 

loofhout, aan de onderzijde van Europees loofhout zijn maximaal twee boordergangen per m 
houtlengte toelaatbaar; 

- hart: niet toelaatbaar; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): onderzijde toelaatbaar, bovenzijde niet toelaatbaar voor tropisch hardhout, 

toelaatbaar voor Europees loofhout; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 500 mm lang; 
- splijtscheuren: kleiner dan 2 mm breed of 100 mm lang; 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar (niet toelaatbaar voor eik); 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: 
- enkel ingesnoerde gedeelten door staalbanden zijn toelaatbaar indien de vezels ongeschonden 

zijn; 
- vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: maximaal 6 mm voor tropisch hardhout en maximaal 10 mm voor 

Europees loofhout; 
- krom: per 2 m houtlengte: maximaal 4 mm; 
- scheluw: per 2 m houtlengte: maximaal 2 mm; 
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- hol: per 100 mm houtbreedte: maximaal 2 mm. 

9.1.1.2.C TOLERANTIES 
De afwijkingen van de nominale maten, gemeten bij het opgelegde vochtgehalte worden 
weergegeven in onderstaande tabel 30-9-1: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 2 
Breedte ± 5 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 
- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-9-1 

Voor geschaafd hout geldt op de netto schaafmaat een toelaatbare tolerantie in breedte en dikte van 
+ 1 mm en - 1 mm. 

9.1.1.2.D HERKOMST VAN HET HOUT 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

9.1.1.2.E VERDUURZAMING 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

9.1.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 
De planken worden voorzien van anti-slipprofilering aan de bovenzijde tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten.  
Deze anti-slipprofilering is inbegrepen in de post voor het leveren en plaatsen van de beplanking. 
De minimum lengte van de beplanking is bepaald in de opdrachtdocumenten. 

9.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2.  

9.1.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 

9.2 Beplanking voor brugdekken, voor aanlegsteigers en traptreden (dikte vanaf ca. 35 
mm) 

9.2.1 Beschrijving 

9.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor de beplanking; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

9.2.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 
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9.2.1.2.A VOCHTGEHALTE 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

9.2.1.2.B KWALITEITSEISEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm; 
- hart: niet toelaatbaar voor tropisch hardhout, toelaatbaar voor Europees loofhout, bij hout voor 

beplankingen van sluisdeuren is besloten en hartgekloofd hart niet toelaatbaar; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): niet toelaatbaar voor tropisch hardhout en toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- kwastaandeel: maximaal 0,30 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 500 mm lang; 
- hartscheuren: niet toelaatbaar voor tropisch hardhout en maximaal 6 mm breed voor Europees 

loofhout; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 2 mm 

breed of 500 mm lang voor Europees loofhout; 
- ringscheuren: niet toelaatbaar; 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout, niet toelaatbaar 

voor Europees loofhout; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: niet toelaatbaar; 
- vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: maximaal 3 mm voor tropisch hardhout en 6 mm voor Europees 

loofhout; 
- krom en scheluw: per 2 m houtlengte: maximaal 2 mm; 
- hol: per 100 mm houtbreedte: maximaal 1 mm voor tropisch hardhout en 2 mm voor Europees 

loofhout. 

9.2.1.2.C TOLERANTIES 
De afwijkingen van de nominale maten, gemeten bij het opgelegde vochtgehalte worden 
weergegeven in onderstaande tabel 30-9-2: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 2 
Breedte ± 5 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 
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Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

- wel op lengte gekort ± 3 
Tabel 30-9-2 

Voor geschaafd hout geldt op de netto schaafmaat een toelaatbare tolerantie in breedte en dikte van 
+ 1 mm en - 1 mm. 

9.2.1.2.D HERKOMST VAN HET HOUT 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

9.2.1.2.E VERDUURZAMING 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

9.2.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 
De planken worden voorzien van anti-slipprofilering aan de bovenzijde tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten.  
Deze anti-slipprofilering is inbegrepen in de post voor het leveren en plaatsen van de beplanking. 
De minimum lengte van de beplanking is bepaald in de opdrachtdocumenten. 

9.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2. 

9.2.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 
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10 HOUTEN PALEN 
Opmerking: voor kleine houten paaltjes voor groenaanleg en groenonderhoud (afsluitingen, 
perkoenpaaltjes enz.) wordt verwezen naar SB 260-11. 

10.1 Beslagen palen 

10.1.1 Beschrijving 

10.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor beslagen palen. 

10.1.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

10.1.1.2.A VOCHTGEHALTE 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing 

10.1.1.2.B KWALITEITSEISEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: drie of meer boordergangen per m houtlengte toelaatbaar, mits de samenhang 

en sterkte niet aantoonbaar verminderen; 
- hart: ingesloten (besloten) en gezond hart is toelaatbaar; 
- ingegroeide schors en/of bast: geen richtlijn; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- harde kwasten (los): niet toelaatbaar; 
- aantal en middellijn: onderlinge afstand van de kwasten ten minste 350 mm en de grootte van de 

kwasten ten hoogste ¼ van de breedte van het vlak waarin de kwasten voorkomen met een 
maximum van 60 mm; 

- scheuren: 
- langsscheuren: toelaatbaar tot maximum 3 mm breed bij een gemiddelde fitmaat tot en met  

300 mm en zijn toelaatbaar tot maximum 4 mm breed bij een gemiddelde fitmaat groter dan  
300 mm; 

- hartscheuren: toelaatbaar tot maximum 4 mm breed bij een gemiddelde fitmaat tot en met  
300 mm en zijn toelaatbaar tot maximum 6 mm breed bij een gemiddelde fitmaat groter dan  
300 mm; 

- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 500 mm; 
- ringscheuren: niet toelaatbaar; 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout; 
- spint: niet toelaatbaar; 
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- wan: toelaatbaar op de bovenste helft van de paal ten hoogste 1/20 van de omtrek van de paal 
met een maximum van 50 mm, op de onderste helft van de paal ten hoogste 1/8 van de omtrek 
van de paal; 

- mechanische beschadiging: breuk door mechanische beschadiging is niet toelaatbaar; 
- vervorming: bij ten hoogste 25 % van het aantal te leveren palen is een kromming van maximaal 

70 mm per paallengte toelaatbaar, bij de resterende 75 % mag ten hoogste een kromming 
voorkomen met een maximale afwijking van 40 mm per paallengte. 

10.1.1.2.C TOLERANTIES 
Bij beslagen palen zijn in de breedte en dikte maatafwijkingen toelaatbaar van 10 %, doch maximaal 
30 mm. De dikte en breedte van beslagen palen worden met een schuifmaat gemeten op de helft 
van de paallengte. De fitmaat aan de punt behoort minimaal ¾ te zijn van de fitmaat gemeten in het 
midden van de paal. De gemiddelde middellijn van alle te leveren palen behoort niet kleiner te zijn 
dan de nominale maat. 
In de lengte zijn maatafwijkingen toelaatbaar van 5 %, doch maximaal 500 mm. De gemiddelde 
lengte van alle te leveren palen behoort niet kleiner te zijn dan de nominale maat. 

10.1.1.2.D HERKOMST VAN HET HOUT 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

10.1.1.2.E VERDUURZAMING 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

10.1.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 

10.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2. 
Het inbrengen van de palen wordt opgemeten per ingebrachte meter of per stuk. 

10.1.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 

10.2 Gezaagde palen 

10.2.1 Beschrijving 

10.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor gezaagde palen. 

10.2.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

10.2.1.2.A VOCHTGEHALTE 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing 

10.2.1.2.B KWALITEITSEISEN 
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Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm; 
- hart: enkel toelaatbaar indien besloten over de lengte van de paal bij houtafmeting groter dan 

200 mm x 200 mm bij tropisch hardhout en groter dan 150 mm x 150 mm bij Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar: 
- harde kwasten (los): niet toelaatbaar voor tropisch loofhout en beperkt toelaatbaar voor Europees 

loofhout. Met beperkt toelaatbaar wordt verstaan dat de toepassing of verwerking niet 
negatief wordt beïnvloed; 

- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 
tropisch hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 

- scheuren: 
- langsscheuren:100 mm tot 500 mm lang voor tropisch loofhout en groter dan 500 mm voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: enkel toelaatbaar voor tropisch loofhout met houtafmetingen vanaf  

300 mm x 300 mm; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: kleiner dan 2 mm breed of 100 mm lang; 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar; 
- spint: toelaatbaar aan de onderzijde van de paal over maximaal 1/3 van de lengte; 
- wan: maximaal 0,2 x houtdikte of houtbreedte mits aan de onderzijde van de paal over maximaal 

¼ van de lengte, en slechts op één ribbe; 
- mechanische beschadigingen: toelaatbaar in de vorm van losgeraakte of gebroken vezels, mits 

niet dieper in het hout dan 0,1 x houtdikte. Ingesnoerde gedeelten door staalbanden zijn 
toelaatbaar indien de vezels ongeschonden zijn; 

- maximale vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: maximaal 10 mm voor tropisch hardhout en maximaal 6 mm voor 

Europees loofhout; 
- scheluw: per 2 m houtlengte: maximaal 2 mm; 
- voor hoekpalen voor damwandconstructies is geen enkele vervorming toelaatbaar. 

10.2.1.2.C TOLERANTIES 
De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabellen 30-10-1 en  
30-10-2. Indien in de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen 
gemeten te worden bij dit opgelegd vochtgehalte: 
Voor gezaagde palen kleiner dan 5 m: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 5 
Breedte ± 5 
Lengte:  
- niet op lengte gekort ± 3 % 
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Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

- wel op lengte gekort niet van toepassing 
Tabel 30-10-1 

Voor gezaagde palen groter dan 5 m: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte ± 10 
Breedte ± 10 
Lengte:  
- niet op lengte gekort ± 3 % 
- wel op lengte gekort niet van toepassing 

Tabel 30-10-2 

10.2.1.2.D HERKOMST VAN HET HOUT 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

10.2.1.2.E VERDUURZAMING 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

10.2.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 

10.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2. 
Het inbrengen van de palen wordt opgemeten per ingebrachte meter of per stuk. 

10.2.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 

10.3 Ronde palen 

10.3.1 Beschrijving 

10.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor ronde palen. 

10.3.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

10.3.1.2.A VOCHTGEHALTE 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

10.3.1.2.B KWALITEITSEISEN 
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Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: drie of meer boordergangen per m houtlengte, mits de samenhang en sterkte 

niet aantoonbaar verminderen; 
- hart: toelaatbaar; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- scheuren: 
- langsscheuren: toelaatbaar; 
- kopscheuren: maximaal 100 mm lang; 
- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- ringscheuren: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: over maximaal 5 % van de doorsnede van de paal toelaatbaar; 
- maximale vervorming; 
- krom: per m houtlengte: maximaal 6 mm. 

10.3.1.2.C TOLERANTIES 
Voor ronde palen gelden geen standaard toelaatbare maatafwijkingen. De toelaatbare maatafwijking 
en de gemiddelde maten behoren per partij te worden afgesproken. 

10.3.1.2.D HERKOMST VAN HET HOUT 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

10.3.1.2.E VERDUURZAMING 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

10.3.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 

10.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2. 
Het inbrengen van de palen wordt opgemeten per ingebrachte meter of per stuk. 

10.3.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 
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11 CONSTRUCTIEBALKEN (VOOR O.A. STEIGERS, STAKETSELS, 
GELEIDEWERKEN, BRUGDEKKEN EN LEUNINGEN) 

11.1 Beschrijving 

11.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor constructiebalken; 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-26. 

11.1.2 Karakteristieken van het hout 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2 zijn van toepassing. 

11.1.2.1 Vochtgehalte 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.1 zijn van toepassing. 

11.1.2.2 Kwaliteitseisen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn gemodificeerde houtproducten en naaldhout 
niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.2 zijn van toepassing. 
Het hout moet bovendien voldoen aan volgende eisen: 
- boordergangen: maximaal 1,5 mm voor tropisch hardhout en niet toelaatbaar voor Europees 

loofhout; 
- hart: enkel toelaatbaar voor tropisch hardhout bij afmetingen groter dan 250 mm x 300 mm en bij 

dikten ≥ 100 mm voor Europees loofhout; 
- kwasten: 
- harde kwasten (vast): toelaatbaar; 
- kwastaandeel: maximaal 0,20 % van de oppervlakte van het vlak waarin ze zich bevinden voor het 

tropische hardhout en maximaal 0,30 % voor het Europees loofhout; 
- scheuren: 
- langsscheuren: maximaal 100 mm lang voor tropisch hardhout en maximaal 500 mm lang voor 

Europees loofhout; 
- hartscheuren: bij tropisch hardhout toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen en aan de 

achterzijde van wrijfhout groter dan 250 mm x 300 mm, bij Europees loofhout maximaal 
4 mm breed en toelaatbaar ter plaatse van de aansnuitingen; 

- splijtscheuren: niet toelaatbaar; 
- eindscheuren: maximaal 2 mm breed of 100 mm lang (niet langer dan de houtbreedte); 
- schimmelaantasting: enkel blauw tot grijs toelaatbaar voor tropisch hardhout. Verkleuring als 

gevolg van corrosieve eigenschappen van het hout zijn wel toelaatbaar; 
- spint: niet toelaatbaar; 
- wan: niet toelaatbaar; 
- mechanische beschadiging: 
- toelaatbaar in de vorm van losgeraakte of gebroken vezels, mits niet dieper in het hout dan 

0,1 x houtdikte; 
- ingesnoerde gedeelten door staalbanden zijn toelaatbaar indien de vezels ongeschonden zijn; 
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- maximale vervorming: 
- gebogen: per 2 m houtlengte: 4 mm; 
- scheluw en krom: per 2 m houtlengte: 2 mm; 
- hol: per 100 mm houtbreedte: 2 mm. 

11.1.2.3 Toleranties 
 De afwijkingen van de nominale maten worden weergegeven in onderstaande tabel 30-11-1. Indien 
in de opdrachtdocumenten een vochtgehalte is opgegeven, dienen de afwijkingen gemeten te 
worden bij dit opgelegd vochtgehalte: 

Nominale maten in m 
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de nominale maat 
individueel (mm) 

Dikte  ± 3 
Breedte  ± 3 
Lengte:  
- niet op lengte gekort - 0 
- wel op lengte gekort ± 3 

Tabel 30-11-1 

11.1.2.4 Herkomst van het hout 
De bepaling van SB 260-30-2.1.2.3 zijn van toepassing. 

11.1.2.5 Verduurzaming 
De bepalingen van SB 260-30-2.1.2.4 zijn van toepassing. 

11.1.3 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.1.3. 

11.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de meetmethode voor hoeveelheden wordt er verwezen naar de bepalingen van SB 260-30-2.2. 

11.3 Controles 
Voor de controles gelden de bepalingen van SB 260-30-2.3. 
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