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Voor de positionering van het hout in de toekomst nemen we 2040 als horizon. 
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Om ons een beeld van de toekomst te kunnen vormen, moeten we rekening 

houden met een aantal feiten en met name met de realiteit van een steeds snellere 

verandering. Laten we deze realiteit buiten beschouwing, dan verdwijnen we 

gewoon 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de versnelling van de verandering op tal van 

domeinen optreedt (klimaatveranderingen, kosten veroorzaakt door 

klimaatrampen, kunstmatige intelligentie, enz.)  maar niet op dat van de  groei 

van bomen. Daar geldt nog steeds een rechtlijnig model. 
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In Québec zijn er slechts twee sectoren die naast elkaar bestaan: die van het 2/4-

hout (voor skeletbouw) en die van het papier. Beide kennen momenteel ernstige 

problemen voortvloeiend uit een dalende vraag. Er bestaat een bijzonder sterke 

band tussen de houtverwerkingsindustrie in Québéc en de markt van de VS die 

door een zware vastgoedcrisis werd getroffen.  

  

Dit voorbeeld illustreert het feit dat er geen rekening werd gehouden met de 

realiteit van de  steeds snellere verandering 
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We gaan duidelijk naar alsmaar kortere omlooptijden en kleinere diameters 

terwijl de markt behoefte heeft aan langere en bredere producten. 

Reconstitutie zal dan ook onvermijdelijk zijn. 
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Zijn het de bospraktijken die aan de huidige behoeften op het vlak van 

houtproducten moeten worden aangepast? Toch niet; het zijn de houtproducten 

die aan de realiteit van het bos en de bosbouw moeten worden aangepast. De 

groei van de bomen houdt geen gelijke tred met de evolutie van de houtproducten 

maar loopt achter. 

In Québec produceert het bedrijf Chantiers Chibougamau sinds kort gelijmd-

gelamelleerde producten op basis van het hout van de zwarte spar die korte 

lengten en kleine diameters oplevert. Dit illustreert bijzonder goed hoe de 

producten aan het materiaal kunnen worden aangepast. 

Het gebouw links onderaan is een realisatie van de architect Frank Gehry voor de 

Fondation Louis-Vuitton in Parijs.  Het  illustreert dat houtproducten aan de eisen 

van architecten moeten kunnen voldoen. 
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Sommige baanbrekende geesten zagen in gedachten reeds de toekomst. Leonardo 

da Vinci bijv. voorzag een technologische toekomst. 
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Het idee van een reis rond de wereld in een luchtballon ontsproot in het brein van 

Jules Verne.  Bertrand Picard maakte het waar. 
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Robida vormde zich een goed beeld  van de landbouw in de 20e eeuw… 
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… en van het onderwijs. 
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Vaak wordt gedacht dat de wetenschappers alle antwoorden hebben. Dit is echter 

niet altijd het geval. 
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Hoewel onze planeet deel uitmaakt van het oneindige heelal, vormt ze op zich 

een eindige ruimte. En binnen die eindige ruimte komen er alsmaar meer 

verbruikers. 
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Elke week breidt de wereldbevolking verder uit met zo’n miljoen mensen. 

Voor al deze nieuwe verbruikers moeten er oplossingen worden gevonden. 
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Ons verbruik (landen uit het noordelijke halfrond) zal afnemen. Dit is het gevolg 

van onze zorgen en inspanningen i.v.m. de energiebevoorrading.  

In de landen van het zuidelijke halfrond zal de bevolking blijven stijgen terwijl 

het energieverbruik per persoon zich zal stabiliseren. Bijgevolg zal het globale 

verbruik in de landen van het zuidelijke halfrond stijgen.  

Op wereldschaal zal het probleem dus niet opgelost zijn. 
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Ook bouwmaterialen zijn verbruiksgoederen. 

Komt er ooit werkelijk een gebrek aan ruimte, dan zullen er oplossingen moeten 

worden gevonden. We zouden bijv. alsmaar hoger kunnen bouwen. 
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Voorbeelden. 



In deze context speelt hout duidelijk een rol. 

De slankheidsgraad (verhouding van hoogte en diameter) van een boom zoals een 

sequoia van 100 m hoog en met een diameter van 10 m onderaan is uitzonderlijk. 
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Er bestaan trouwens enkele projecten van torengebouwen uit hout. 

Het valt niet te ontkennen dat hout aan belang wint, een trend die zich lijkt te 

bevestigen. 
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De mechanische prestaties van hout  zijn inderdaad  zeer goed.  Zo bijvoorbeeld 

is de specifieke spanning van vuren van klasse C40 beter dan die van staal. 
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Om te overleven moet onze soort zich aanpassen en dit geldt ook voor onze 

ondernemingen.  
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Vandaag moet er dringend worden gezocht naar een alternatief voor aardolie. 

Binnen enkele tientallen jaren zullen we moeten handelen.  
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Een alternatief is te besparen op materiaal dankzij de wetenschappelijke 

vooruitgang. 



Het gebruik van hernieuwbare materialen vormt een beter alternatief. 
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Men streeft naar lichte materialen met hoogwaardige mechanische prestaties 

(blauwe rechthoek). Vergeleken met andere frequent gebruikte materialen, is hout 

duidelijk het product dat het beste aan deze eisen voldoet. 



Met hout heeft men een gesloten cyclus (recyclage, CO2-emissie = CO2-

vastlegging  nulbalans), wat niet het geval is met fossiele energieën. 
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De druk op het bos  wordt steeds groter.  

Er zal een grote vraag zijn naar hout.  
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Het hout zal zich dus aanpassen aan een aantal technologische veranderingen. 



Met name de certificering zal noodzakelijk zijn… 
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… alsook de traceerbaarheid. 
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Het hout zal altijd  worden beschouwd  als een aanvaardbaar en correct materiaal 

wat de hernieuwbaarheid betreft . 

Op het vlak van de verlijming wordt vooruitgang geboekt (geen chemische 

toeslagstoffen). 
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Evolutie naar intelligente en multifunctionele materialen. 
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Er zijn ingrijpende veranderingen op til op het gebied van de groene chemie. 

Men zou nanotechnologieën kunnen ontwikkelen in de holle ruimten van het hout . 



55 



56 

Hout is een futuristisch materiaal voor de bouw. Het zal zich aan alle eisen van de 

architecten moeten kunnen aanpassen.  
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Het hout verovert een plaats op de markt van morgen. 

Van oudsher komt men tot de conclusie dat men hout moet gebruiken in de bouw, 

in de voedingsmiddelensector en in de energiehoutsector. 
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Men telt op onze planeet ongeveer 30.000 houtgewassen. 

Rekening houdend met de technologieën, de  wedersamenstelling  (reconstitutie) enz. 

zullen we evolueren naar houtmaterialen die steeds minder gedifferentieerder zijn.  

De differentiatie tussen de soorten zal verdwijnen. 
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In het domein van het loofhout zijn er sporen te vinden van aanpassing  voor de bouw. 
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Integratie van loofhout in gelijmd-gelamelleerde platen: voorbeeld van een 

systeem waar voor men overweegt loofhout te integreren. 

Andere mogelijkheid: gemengde producten van loofhout/naaldhout waarbij de 

mechanische eigenschappen van deze beide groepen elkaar zouden kunnen 

aanvullen.  
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Sommige van de 200  maatregelen die door het consultancy bureau Mc Kinsey 

worden overwogen om de klimaatopwarming tegen 2030 tot twee graden te 

beperken,  hebben een negatieve kost. Dit betekent dat de door deze maatregelen 

opgeleverde energiebesparingen een grotere waarde hebben dan de 

oorspronkelijke investering. 

Een van deze maatregelen is het isoleren van gebouwen. 
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Andere piste : vervanging van aardollie door groene chemie. 
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