
Energie besparen ? 
Kies voor hout !

Hout, een investering die rendeert 
De waarde van een gebouw zal in de toekomst afhangen van de 
milieu-impact van de gebruikte materialen. Het gebruik van recy-
cleerbare en hernieuwbare materialen zoals hout zal een meer-
waarde betekenen voor uw onroerend goed. 

Hout trotseert de tijd 
De levensduur van houten bouwwerken kan uitzonderlijk hoog 
zijn ! 

•  De oudste gebouwen beschikken vaak over een houten 
daktimmerwerk dat van dezelfde tijd dateert als de muren ! 
•  Sommige houten tempels zijn meer dan 1.000 jaar oud ! 
•  Onze oudste bouwwerken zijn in houtskeletbouw (vak- 

werkhuizen)

Het Europese bos groeit
90% van het hout dat in Europa gebruikt wordt, is Europees. 

Op Europees vlak bedraagt de kap slechts 64,2% van de jaarlijkse 
aangroei.

Het Europese bosareaal groeit ieder jaar met 700.000 hectaren 
aan, dit komt overeen met de oppervlakte van 960.000 voetbal-
terreinen ! Het volume hout in het Europese bos groeit ieder jaar 
met 270 miljoen m³.
 

Dit volume laat toe iedere 3 seconden een houten huis te 
produceren zonder aan het boskapitaal te raken.

 Voor meer
informatie : 

Hout Info Bois
Koningsstraat 163  
1210 Brussel  
Tel. 02.219.27.43 
info@houtinfobois.be 
www.houtinfobois.be
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Detail van een buitenwand in genagelde of gelijmde meerlaagse houtplaten - © Foto Stéphanie Bodart

Detail van een buitenwand in genagelde of gelijmde meerlaagse houtplaten - © Foto Stéphanie Bodart



Hout : maximale 
thermische prestaties
Hout is geen isolatiemateriaal in de strikte zin van de term maar 
biedt wel betere thermische prestaties dan andere structurele 
materialen.

Warmtegelei-
dingscoëfficiënt 

λ (in W/m.K)

Verschil t.o.v. 
naaldhout

Naaldhout 0,12

Zwaar hout (loofhout) 0,19 158%

Baksteen 1 833%

Beton 1,75 1.458%

Staal 52 43.333%

Aluminium 230 191.666%

Hout : fijn en functioneel

Afgezien van de thermische prestaties van hout laat het principe 
van houtskeletbouw  (80% van de houtbouwsystemen) 
toe om de isolatie te integreren in de wand. Het volume van 
houtskeletbouwwanden bestaat voor 90% uit isolatie !

Hout : eindeloos combineerbaar

De thermische inertie hangt af van de volumieke massa van het 
materiaal. Hout is te licht om efficiënt de dagelijkse tempera-
tuurschommelingen te dempen.

De problemen met thermische inertie kunnen echter opgelost 
worden omdat hout uitermate geschikt is om te combineren 
met zwaardere materialen.

Hout laat wel toe om snel, en tegen een beperkte energiekost, 
een comfortabele temperatuur te halen.

Op het vlak van thermische inertie zijn, net zoals voor dichtheid 
trouwens, de materiaaleigenschappen minder bepalend dan 
het ontwerp, zoals oriëntering van het gebouw, ventilatie, 
raamgrootte, zonwering, … en de uitvoering, dichtheid van de 
wanden, raamaansluitingen, doorlopen van de isolatie, …

 Hout : minimale grijze energie 

Hout is trouwens één van de weinige materialen dat bij gebruik 
haast identiek is aan zijn oorspronkelijke staat, zoals door de 
natuur gemaakt ! Door zijn lage grijze energie – d.i. de totale 
hoeveelheid benodigde energie voor een materiaal, van pro-
ductie tot recyclage met inbegrip van verwerking, transport … 
– is hout een toonaangevend materiaal in milieucontext.

Grijze energie  

MJ/m³ MJ/kg

Naaldhout 1 380 3,73

Beton 3 180 1,38

Baksteen 5 170 2,50

Staal 25 200 31,92

Aluminium 517 700 227

Hout : onuitputtelijk en klimaatvriendelijk
Hout is het enige bouwmateriaal dat onuitputtelijk is.

Om 1 m³ hout te bekomen, wordt er 1 ton CO
2
  uit de atmosfeer onttrokken. 

Maar daar blijft het niet bij ! Als er 1 m³ hout toegepast wordt dan is dat een bijkomende 
ton CO

2
 gewonnen ! Met name als hout, als energiezuinig materiaal, andere materia-

len vervangt, die een ton CO
2
-uitstoot zouden veroorzaakt hebben voor hun fabrikatie/

verwerking.

Hout is een licht en sterk materiaal. Een overspanning van 4 m 
met een gelijkmatig verdeelde belasting van 250 kg/m vereist 
een balk van 8 x 23 cm in naaldhout, wat overeenkomt met 
26,4 kg ; een IPE 120 in staal, wat overeenkomt met 41,6 kg ; 
een balk in gewapend beton van 10 cm zijde, wat overeen-
komt met 200 kg.

De grijze energie voor deze balk :

in naaldhout 66 MJ

in beton 260 MJ

in staal 1331,2 MJ

Balans : 1m³ gebruikt hout = 2 ton CO
2
 minder 

in de atmosfeer

In één jaar absorbeert een gemiddelde boom 
de CO

2
-uitstoot van een wagen die 18.300 

km aflegt en hij produceert, onder andere, de 
zuurstof voor een gezin van 4 personen.
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Detail van een buitenwand type houtskeletbouw (stijlen met lijfplaat in OSB en flenzen in LVL) - © Foto Stéphanie Bodart

Detail van een buitenwand in houtskeletbouw -  © Foto Stéphanie Bodart


