
“Nieuwsberichten over nieuwe spraak-
makende constructies van hout geven 
vaak aan dat hout CO2 opslaat, terwijl 
beton zo’n 7% bijdraagt aan de wereld-
wijde CO2-emissie. Beide stellingen zijn 
juist. De schijnbaar logische conclusie 
dat bouwen met hout in plaats van beton 
dus CO2 bespaart is dat niet. Integen-
deel.

Beton is een bouwmateriaal met een 
laag CO2-profiel, dat voor gewapend 
beton per kilogram zelfs gunstiger is dan 
dat van hout, al is hout natuurlijk veel 
lichter. Die 7% (voor Nederland 1,6%) is 
het gevolg van de enorme vraag naar 
beton. Er wordt meer beton geprodu-
ceerd dan alle andere materialen bij el-
kaar. Ondanks het gunstige CO2-profiel 
van beton is daardoor toch sprake van 
een forse bijdrage.

De CO2-opslag in hout wordt bij LCA-
analyses niet meegenomen, omdat slechts 

zo’n 1% van een boom na 100 jaar nog in 
een houten product zit. Daarom moeten 
opname en afgifte van CO2 tegen elkaar 
weggestreept worden, zodat netto geen 
sprake is van CO2-opslag.

Op gebouwniveau zijn de milieukosten 
en het CO2-profiel van betonconstructies 
vergelijkbaar met hout. Bij laagbouw le-
vert hout (houtskeletbouw) wat lagere 
milieukosten op dan beton; bij hoog-
bouw scoort beton wat beter dan hout 
(CLT). In beide gevallen vraagt een hou-
ten constructie wel tot 10% meer ener-
gie voor verwarmen en koelen dan een 
betonconstructie. Dat is het gevolg van 
de geringe thermische massa van hout.

Volgens de nieuwe BENG-regelgeving 
mag voor houten woningen de energie-
behoefte dan ook 5 kWh per m² per jaar 
hoger liggen dan voor woningen van 
zware materialen. Zolang er geen over-
schot aan CO2-vrije stroom is, leidt deze 
extra energiebehoefte tot extra CO2-
emissie.

Beschouwd over de gehele levensduur 
is beton daarom meestal milieutechnisch 
de beste keuze, ook bij laagbouw. Dui-
delijk is dat opdrachtgevers en architec-
ten vooral moeten kijken naar technische 
en architectonische aspecten van hout 
en beton - en daarop hun materiaalkeuze 
baseren. En dan kijken welke milieutech-
nische verbeteringen qua materiaalge-
bruik én energieverbruik in de gebruiks-
fase mogelijk zijn.”

HOUT VERSUS BETON
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WELK MATERIAAL IS MILIEUVRIENDELIJKER?

f o r u m

Een gesponsord artikel van het Betonhuis in Cobouw maakt zich sterk voor promotie, voorlichting, 

opleiding en onderzoek van beton in de bouw. “Beton is milieutechnisch beter dan hout”, aldus het 

Betonhuis, dat daarmee de aanval lijkt te openen op bouwen in hout en vooral kruislaaghout (CLT). In 

het Houtwereld Forum brengen vertegenwoordigers van beide industrieën nuances aan.

‘BETON HEEFT LAAG CO2-PROFIEL’
Edwin Vermeulen, adviseur Techniek en regelgeving 
bij Betonhuis
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“Centrum Hout ging op 4 september in 
op de uitnodiging van de Betonvereni-
ging om mee te discussiëren in een we-
binar over ‘het gebruik van beton en 
hout in bouwwerken’. Zowel de beton- 
als de houtsector kregen gelegenheid 
uitleg te geven over welke bijdrage zij 
kunnen leveren aan het halen van mi-
lieu-, klimaat- en circulaire doelstellingen. 
De sprekers mochten aan de hand van 
enkele vragen en stellingen verder ingaan 
op onderwerpen als het juiste materiaal 
op de juiste plaats, mogelijkheden tot 
snelle CO2-reductie, halen van 100% cir-
culariteit en het belang van betrouwbare 
milieudata.

De betonbranche wees op de vele 
voordelen van beton op technisch- en 
milieutechnisch vlak, in lijn met het arti-
kel. Toch moest de sector bij monde van 
Edwin Vermeulen toegeven dat er nog 
uitdagingen liggen op het gebied van 
CO2-uitstoot. In 2050 zou de sector 
CO2-neutraal kunnen zijn.

Centrum Hout onderstreepte dat de 
klimaatcrisis nu urgent is en bouwen in 

hout vandaag al bijdraagt aan de nood-
zakelijke CO2-reductie. Tegelijkertijd re-
sulteert dat in een verlaging van de mi-
lieubelasting. Opschaling van houtbouw 
in Nederland is dan ook een voorwaarde 
voor het behalen van de door de over-
heid gestelde doelen. Daarbij komt dat 
snel schakelen nodig is gezien het 
enorme woningtekort en dat prefab-
houtbouw een praktisch en technisch 
haalbare oplossing is, mede met het oog 
op het tekort aan bouwplaatspersoneel.

Centrum Hout bracht verder de ruime 
beschikbaarheid van hout ter sprake, 
evenals de brede inzetbaarheid van 
houtbouw en zette ontbossing en het 
belang van duurzaam bosbeheer in per-
spectief.

We drongen aan op betrouwbare mi-
lieudata en sloten de discussie af met te 
onderstrepen dat de hout- en betonsec-
tor beide een bijdrage moeten leveren 
aan het realiseren van de gestelde doe-
len. Daarbij moeten volgens Centrum 
Hout beide bedrijfstakken juist de syner-
gie zoeken in plaats van de tegenstelling. 
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‘OPSCHALING HOUTBOUW NOODZAKELIJK’

diensten ontwikkelen en op de markt zet-
ten.

De houtsector is hiermee goed bezig en 
heeft het geluk dat haar basisgrondstof al 
hernieuwbaar is. Het is een kans om te in-
noveren en verschillende problemen waar-
mee de bouwsector al jaren kampt te ver-
anderen. Industrialisatie (mate van auto-
matisering + robotiseren en daardoor een 
veel te lage arbeidsproductiviteit in de sec-
tor) is zo’n meekoppelkans.

Natuurlijk zijn er bedrijfstakken die zich 
bedreigd voelen en in de weerstand schie-
ten. De betonbranche is exemplarisch en 
verdedigt en beschermt de huidige markt 
heel defensief. Daarbij hoort het afzetten 
tegen opkomende markten (in dit geval 
hout). Dat is vrij zinloos, omdat de ge-
schiedenis leert dat echte transitie daar-
door niet wordt tegengehouden. Het leidt 
tot kodakscenario’s voor bedrijven die zich 
machtig wanen en denken dat alles bij het 
oude blijft. Vooral jammer omdat er veel 

kennis is bij de betrokken bedrijven, die 
goed inzetbaar is om de transitie juist in 
hun voordeel te benutten.

Beton moet de grondstoffentransitie niet 
als bedreiging zien, maar de stap zetten 
naar ‘beton op prestatie’ met veel meer 
toegevoegde waarde (en euro’s) per kilo in 
plaats van de kiloknallers die ze nu in de 
markt dumpen. Het huidige verdienmodel 
staat loodrecht tegenover de transitiedoe-
len en is gebaseerd op massa (volume), 
oftewel zoveel mogelijk cement en zand/
grind verkopen. Lineair bedacht ‘Low 
Cost-High Volume’.

Dat zal moeten veranderen naar ‘Low 
Volume-Higher Cost’. Dat kan alleen als de 
prestaties van het product wezenlijk om-
hoog gaan. Daarop zouden de betoninno-
vatie-inspanningen gericht moeten zijn. 
Symbiose en functioneel samenwerken zijn 
de credo’s die passen bij deze grondstof-
fentransitie. De houtsector heeft dat jaren 
geleden al omarmd.”

“De huidige grondstoffentransitie biedt 
enorme kansen voor mensen en bedrijven, 
die in lijn  met de transitiedoelen (CO2-
neutraal in 2050 en een economie zonder 
afval met alleen herbruikbare grondstoffen) 
nieuwe bedrijfsmodellen, producten en 

‘ANGST IS WEERSTAND VOOR VERANDERING’

Atto 
Harsta, 
transitie-
strateeg/
inspirator 
bij Aldus 
Bouwin-
novatie

Eric de munck, manager Centrum Hout
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Opschaling van houtbouw, in combinatie 
met beton, biedt daarvoor uitstekende 
kansen.”
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“De Nederlandse betonindustrie lijkt 
een anti-lobby te zijn begonnen tegen 
hout en met name CLT, met als recentste 
voorbeeld het door het Betonhuis ge-
sponsorde artikel. Na een storm van kri-
tiek plaatste Cobouw gelukkig onze reac-
tie ‘De betonschaamte voorbij’. Natuurlijk 
scoort een hernieuwbaar, CO2-negatief 
en circulair – demontabel, bewerkbaar – 
product uit duurzaam beheerde bossen 
milieutechnisch beter dan een niet-her-
nieuwbaar, CO2-intensief materiaal (in het 
calcinatieproces voor klinkerproductie 
komt juist extra CO2 vrij) dat nauwelijks 
hoogwaardig recyclebaar is (86% komt 
onder de snelweg terecht in Nederland). 
Zie voor meer informatie mijn boek ‘To-
morrow’s Timber’.

Het blijft verbazingwekkend dat verschil-
lende houtsystemen die – beperkt – in de 
milieudatabank beschikbaar zijn, vaak 
maar net beter scoren dan betonvarianten. 
De NMD loopt hiermee uit de pas met ver-
gelijkingen op brancheniveau tussen CLT 

en beton in omringende landen, zoals de 
gezaghebbende Duitse IBu-databank, 
waarbij CLT veel beter scoort dan beton.

Om niet-begrijpelijke redenen wordt in 
Nederland, als enige land in Europa, de 
CO2-opslag in hout niet meegenomen. 
Terwijl grote houtbouwconstructies mak-
kelijk eeuwen meegaan en na cascade-
ring nog veel langer CO2 kunnen vastleg-
gen, nog los van CO2-opslag in nieuwe 

bossen door herbebossing in Europa. 
Men gaat standaard uit van verbranding 
in einde-levensduur, waarbij bovendien 
geen sprake is van een volwaardig substi-
tutie-credit bij verbranding (substitutie lan-
delijke energiemix).

Gelukkig zit Centrum Hout bovenop 
deze discrepanties, maar tot op heden 
biedt de NMD hierdoor geen gelijk speel-
veld (en nóg komt houtbouw als milieu-
technisch beste alternatief uit de bus). 
Vermoedelijk zijn ook hier de belangen 
van gevestigde bouwmaterialen in wer-
king. uiteraard is dit van alle tijden en ziet 
een bestaande industrie haar gevestigde 
belangen in gevaar door de opkomst van 
een nieuwkomer.

In het geval van de nieuwe grootscha-
lige houtbouwsystemen is dat dood-
zonde, aangezien de bouwopgave in Ne-
derland dusdanig groot is – en de grond-
stof- en klimaatproblematiek dusdanig 
nijpend – dat de betonindustrie houtbouw 
beter kan omarmen als complementair 
bouwsysteem. Door de grote mate van 
prefabricage en het lichte gewicht is 
‘mass timber’ immers een prachtig, duur-
zaam alternatief voor toepassingen als 
constructieve vloeren en wanden, gevels 
en daken (nog afgezien van de vele kwali-
teits- en gezondheidsaspecten).”

‘NOG GEEN GELIJK SPEELVELD’
Dr. ir. Pablo van der Lugt, ‘senior lecturer Biobased 
Building’ Tu Delft – ‘Environmental Technology & 
Design’
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