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et publiek, tachtig personen sterk, was 
een goede dwarsdoorsnede van de 
gehele branche. Op de eerste thema-
middag bij SHR Hout Research waren 

vertegenwoordigers uit de houthandel, de tim-
merindustrie, de aannemerij, de verduurzaming, 
de verfindustrie, projectontwikkelaars, woning-
bouwcorporaties, adviseurs en de schrijvende 
pers aanwezig. Onder leiding van middagvoorzit-
ter Rients Wigboldus brachten velen hun punten 
naar voren. 

Gevoelige materie

Opvallend was dat vrijwel ieder voorbeeld en 
vrijwel iedere vraag een reactie uitlokte van een 

ander uit het publiek. Kennelijk ligt 
de materie nogal gevoelig. Het is 
dan ook vrij lastig om één algemene 
conclusie te trekken. In tegenstelling 
tot wat het lijkt - het spijkeren van 
plankjes - is houten gevelbekleding 
een vrij complex systeem. Er werd 
in elk geval duidelijk aangegeven dat 
er een grote behoefte bestaat aan 
duidelijke voorschriften of informa-
tiebladen. Ook werd duidelijk dat bij 
heel veel problemen meerdere oor-
zaken aan te wijzen zijn. Vrijwel altijd 

gaat het om een samenspel van factoren, 
hoewel de combinatie van factoren wel 
sterk wisselend is.

Brainstormen

Het doel van de middag was niet zozeer 
om een eindconclusie te bereiken, maar 
meer om als houtvak te brainstormen 
over de mogelijke oplossing(en) voor 
veel problemen met gevelbekleding. De 
vele vragen en opmerkingen geven een 
duidelijke richting aan toekomstig onder-
zoek en alleen daarom al kon de middag 
als geslaagd worden bestempeld.
Na afloop van de discussie werd in een 
ongedwongen sfeer veel nagepraat. Ook dit 
aspect van de themamiddag werd door velen 
zeer gewaardeerd. Bovendien was het voor een 
aantal bezoekers de eerste keer dat zij te gast 
waren bij SHR. Dat vormde een mooie gelegen-
heid om een keer in het uitgebreide laboratori-
um rond te snuffelen. Op kinderziektes na, waren 
veel mensen erg tevreden over de themamiddag. 
Velen zien dan ook uit naar de volgende bijeen-
komst. Deze zal plaatsvinden op 10 mei. Het 
onderwerp voor deze middag zal afhangen van 
de actualiteit en wordt ruim van tevoren bekend 
gemaakt.          n

Goede afdichting voorkomt 
scheurvorming.
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Een voorbeeld 
van horizontale 
gevelbekleding.

Een goede ventilatie is essentieel. 

SHR
NIEUWS

de eerste themamiddag uit een reeks van vier werd 
op 1 februari bij shr hout research gehouden. het 
onderwerp hiervoor was: ‘houten gevelbekleding’. na 
het welkomstwoord van rients Wigboldus werden twee 
inleidende verhalen gehouden door dr. rené klaas-
sen en ir. Waldemar homan. rené klaassen legde veel 
nadruk op de invloed van het vochtgehalte van hout 
en gaf een beschrijving van de voor gevelbekleding gel-
dende regels. Waldemar homan vertelde in vogelvlucht 

welke problemen in de praktijk worden aangetroffen en categoriseerde de oorza-
ken in drie hoofdgroepen: bouwtechnisch, afwerking en ‘houtfouten’. vervolgens 
werd duidelijk gemaakt dat, hoewel in het laboratorium veel te ‘zien’ is, nog lang 
niet alle vragen opgelost zijn. het verzoek aan het publiek was dan ook om met 
eigen ervaringen naar voren te komen.


