
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Design a diving resort on Roatan (Honduras)
onderzoek naar de mechanische en fysische eigenschappen van "Central American Cedar"

Mosterd, M.R.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/af82aa45-47b0-45ca-844b-3caf0d8320b4


ARR 
2007 
BWK 

DESIGN A DIVING RESORT ON ROATAN 

(HONDURAS) 

Onderzoek naar de mechanische en fysische 
eigenschappen van "Central American Cedar" 

BIJLAGE; DEEL A 

TU I lecllrU~[hP 

e unlv~ISIIeJ I 
emdhoven 

Universiteit: 
Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit: Architecture, building and planning 
Unit: Structural Design 

Gemaakt door: 
M.R.Mosterd 

0547727 

Afstudeerdatum: 
Februari 2007. 

Begeleiders: 
Prof. Dr. Ir. A.J.M. Jorissen 
Dr. Ir. E.L.C. van Egmond 

Dr. J.C.T. Voorthuis 
Dhr. J.Snijders(Easy Sport Diving) 

Rapport: 
Onderzoeksrapport van 

"Central American Cedar" 

Status: definitief 



TuI e '"<hn·~dl!! Ulli~~rsltell eiru,lhnvl'n 

Inhoudsopgave 

Bijlage deel A 

Bijlage 1 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
oktober 2006 

Originele waarden van enkele fysische en mechanische eigenschappen volgens 
verschillende literatuurbronnen. 

Bijlage 2 
Offerteaanvraag +bestellijst. 

Bijlage 3 
Factuur+ specificatie. 

Bijlage 4 
Gecontroleerde afmetingen van de proefstukken. 

Bijlage 5 
Geconstateerde afmetingen per balk. 

Bijlage 6 
Inschaling van de balken in een kwaliteitsklasse volgens NEN 5499. 

Bijlage 7 
Tabel waarop de BS 5756 de balken inschaalt in een kwaliteitsklasse. 

Bijlage 8 
Inschaling van de balken in een kwaliteitsklasse volgens BS 5756. 

Bijlage 9 
Inschaling van de balken in een kwaliteitsklasse volgens NEN 5483. 

0-2 



u Ie ft• hniscl1e unr;erstft!t! r~rndhOVf'fl 

Bijlage deel B 

Bijlage 10 
Het gewicht van de proefstukken. 

Bijlage 11 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
oktober 2006 

Het houtvochtgehalte van de proefstukken. 

Bijlage 12 
Het resultaat van de MTG-metingen. 

Bijlage 13 
Het resultaat van de MTG-metingen 2. 

Bijlage 14 
Het resultaat van de 4-puntsbuigproeven 

Bijlage 15 
Het resultaat van de MTG-metingen en de buigproeven in tabelvorm. 

Bijlage 16 
Het resultaat van proef 36-vs-vg-mtg-bg. 

Bijlage 17 
Tabel met de mechanische eigenschappen en de visuele aspecten per balk. 

Bijlage 18 
Vergelijking tussen de mechanische eigenschappen en de visuele aspecten. 

Bijlage 19 
Vergelijking tussen de mechanische eigenschappen en de visuele aspecten met 
behulp van verschillende relaties/ functies 

Bijlage 20 
Relatie tussen de volumieke massa en de buigsterktel E-modulus. 

Bijlage 21 
Relatie tussen het houtvochtgehalte en de buigsterktel E-modulus. 

Bijlage 22 
Microscoopfoto ' s van de twee proefstukken. 

0-3 



Bijlage 1 

Originele waarden van enkele fysische en mechanische 
eigenschappen volgens verschillende literatuurbronnen. 
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Originele waarden van de mechanische eigenschappen van "Central American 
Cedar", volgens: Commercial Timbers of the Caribbean. 

.-i.l:<~li'P• 
_!h~O:"' ~rJICiî ,i !: 'Q 'i :.• rt3~ J :. 

3:::.bo~~· -
r;r ; !o 3 ;; "i 7. p.~ir-.4t! =-

E.!e~.=~E , 
~:faJ'Q g!; ;al!i.'J..!I I._, .=... 

3s.l3a 
J!~'lk :ra ~ ~ ~~~: o. :u ;!.' 

~ ~ ; .~ '-."! !:= ~ •. ll i " 
3u·:Hl:lLL . 
Ca:o.! ~ ~~l~ö- ::- ; _~~ ~~'1 ::- •. 
Cat .. "" s-ï~·1":1 "!"! ~p . .... _ 

3•!.babn~ 
Tob~ In: ' •l ~~">Mif<>!ffl 

3u.;: ic 
.DiU>f: v. ; 3 so~;cil'; i:a. 

Cd i.r ~~ ~-'.ZJ:.<:I:cs.o 
C.: tl

1

r~ 7\J .:~. 

Gt..:.a'"t .u:: 
F.~1 ~~i'iC :.V.. .:~..""~:;:"" ~ ; i· .· ...... 

2 } 1";"!.:'1i -:."ad!;. 'i. 'J;; 
Cn.b·xc i 

C'!.l r-~i':<! ',:f1i!''i..3;,_, -• 
Cûru}: ... ?-~Ja~ ~~;J • 

D.:to?l UJ. 
O ·~:.e..:. :" ~ ~'"U .;Jo 

C ~·il \"'r.,; r::, I 

(,OII:H. , 
Dc:ry c :~·e ~ •:.":e·r.'~ z 

G-!oo:·o.~c~ 
Q:~-~:t.~\.& Q îb,;;,=~ "û 

·~·:re~cl:. ~ a....,.~ Dr.mHlra 

()cote.l :rod~aot; • 
OcH:'~ rori•a~ · 1 

O,:t>T~- 'UCI': il.? i 
G<\:Ibo- ~:<r.bo • 
Br.f~·-$er:J J ~aT~ ~a · 

Hu:c;. 
Hu~a ,.·.,;pr ~ ; '" 

Briti:::. G'U.ll:.a 
BLi:li::. Gtill:.a 

3:aZLI 
Bri'!i:l:. C-ull:.a. 

tS;:.nnao 
) 3ti.-ub fr.;il~ l 
'3:irh C-u:.àn;;. 

<=·m:t~m. 
c:un:tam 

.Br.mi 0u:.!.Ils 
Bnü.:h G,.l!l~.n..'
Bná~ ( •'.ll[,.!L; 

ryecerueh 
· :a:t:u:a. 
l~.Jr.ll:c:L 

{&~.rl .S·m:~.am 

1-2 

T.-.ur I _ 1 ,-~ ! r.: ~srh 

·-~:.e. ~ 

~'J~:·.:.st· Wti.ü: 
~:r:~t :-·: 

.-~:1-

CC•t.teD! ~ :'-.:lil d: 'i· -..:o.-
:o:t :. rri ~ l"::Li 

-.;·elgh: 

.,: , •41 ·5 

Pi.rc~r; t Ibs. 
:1. 3 " :1. -:-. 

:1. j: 

) 50 '";"Ij 

. ' ' e'i (~ -

51 

-. ... 
:-<5 

ss 

5.5 9: 

~ 'J 

1: :: 
1~ 

.. _, 

} 1~ 4: öS 
12 ~· 
1--f. 

1-!, s ·-... . 
L & ; ~ 

1~. & r.;; 1 
(• ·) ::· 
0 rj~ 

::1 3:::: 

} li. 9 ··c 41 

} 1 ~. ' s~ 2:1 

pr~p(rf:es ~t c~nbt::~.n 

~:lnc beoding 

Fi~.:r 
t:ë:.: ;::,: Mii iuhs ~~c !u.·.:.:: 
p:o:p~r · e: ruJf· ~: el~. -z~ 
Uv:tll t•.!ro? ü~c~-
bll:i: 

•61 

1.000 
p, ,,, P.s.i. P. s.i. 

1: 5' ' _, 17. :: Jo ·' : ;Q _ , 

6 wc 10. ; so .- ~·4'~ -· 
1; 9~·) r · ·so : ~ - -· 

1: o:J .eo <' 450 •' 

•' " ) 0 470 
.l .:..:c 71G 

10. SIJO 1. -: ~ ·) 

11. 11)0 1. S::• 
1C :: ) 15 . ..... " 650 

1~ 5(.;) n - <' f• 3. :.ro -

8 '· s•• 8 
. 

11. 9: :· U. 4:0: " :e.o -· 
" 95': -· 

-t-~, 

O! û 

1 , O:iü 

H. :.': L ç li( 
:4. ó:ü ~ ~0~• 

:l: o"'l- ··3. 70~1 
!ö: ~àö ~· .;,Q~· 
)), 5Sü -· .g(:l 

3. 3~(· -· t :l:l ~.;~1 

5. s:o -· ï': ü :7ü 

3~D 300 150 



TU/e 
te{hr11~r 1 1e uul ersih·il" irro.lhove!1 

-3 -: ;::.ti.: t ::J.:::J.~
Cc;t:t::n:ed -

'.York :: \\'c=k ~ 
~n;:or- = · 
t:Cl:li t.:.L 
I::llt ~~f.c 

[o - ~ 
otr rr;. 
• ir". 

~· 9S 

., 3( 

GO 

7ü 

tiC: i 

lr.,-)!1. 
ptr c1.1. 

i: .. _ 
1~ ' 

1(· 

H. 

~S. 

5. è· 

[.;., 

;, -

5.•:: 

P- ·J]: C·~
:wna.. 
ii.mi: 

l5::(} 

- :~~ 
=·- 9-l. • 

lO.OOû 

l -,-, 

:,u.,~-.;.cl ~w:-u~u:.·.:.: 
a-.:.'h:ne af .:9.3· 
"I.?ngt:f. <:iêlt ~· 

t1~ 

5, :-l: 

·;;. ·KO 

s:c 

2. 3.:: 

:13 

: .ûOO 
P.s-. i. 
::: .. g: 

. '-

...J • .;~ ....... 

1~0 

0~0 

:. S:J 

1. ~ç) 

l , .:.: 
1. 

,-, 
J " 

Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 1- oktober 2006 
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TU/e 
lo>rhnl~.:h~ u r1 iY~rslte lr l'imllrown Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 

BIJLAGE 1 -oktober 2006 

Originele waarden van de mechanische eigenschappen van "Central American 
Cedar" I "Cedrela Odorata", volgens:Properties oflmported Tropical Woods. 
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u Ie I. hni>Ch<" lii1IY!:'f~it~ll cirtllho~er Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 1 - oktober 2006 

Originele waarden van de mechanische eigenschappen van "Central American 
Cedar" I "Spanish Cedar", volgens: The Wood Handbook. 
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TuI e ecl>msch Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 1 -oktober 2006 

Originele waarden van de mechanische eigenschappen van "Central American 
Cedar" I "Cedar Spanish", volgens een online houtdatabase: 
http://woodworker source.net/onlinewoods/specie .php?woodtype=73 

Mechanical Values 
Cateaorv ~ Qa Units 

Weight 0 lbs/cu.ft. 

Oensity (air-dry) 26 lbs/cu.ft. 

Specific Gravity 0.37 0.4 

Hardness 568 Ibs 

Stiffness 872 ® 1000 psi 

Bending Strength 5234 @:5 psi 

Shearing Strength psi 0 

Max. Crushing Strength 2724 4389 psi 

Work to Maximum Laad 7 6 in-lbs/in3 

Radial Shrinkage (G->00) 4 % 

Tangential Shrink. (G->00) 6 % 

Volumetrie Shrink (G->00) 10 % 
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Bijlage 2 

Offerteaanvraag + bestellijst. 



TuI e techntsche untversl!i!ll emdhoven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 2 -oktober 2006 

Offerteaanvraag voor Robinson Lumber Company. 

TU/e Bestelling 

'irudi"n1: nR. l\·lo1'1i'rd H r,.:o;;lr1'311r: rr·•f. J)r. Ir. _\,J ,1\I, J.,r i,y,(-n 
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'tl1rrlr. ho unlv•·o ol 11 r·irHJh.,v~n Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 

BIJLAGE 2 - oktober 2006 

Bestellijst voor de Arnhemse fijnhouthandel. 
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Factuur+ specificatie. 



TuI e [echru che liJliVelsltell elndhuveo Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 3 -oktober 2006 

De factuur van de partij hout. 
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Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 3- oktober 2006 

De specificatie van de partij hout. 

ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL 
Driepoortenweg 12 6827 BA Arnhem tel 026- 364 8435 fax 026-363 0309 www.af.nl aiOaf.nl 
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Bijlage 4 

Gecontroleerde afmetingen van de proefstukken. 



TuI e fechm~thl! univeJSilf!it elndhoven 

Afmetingen proefstukken 

Links Midden 
balknummer Dikte Breedte Dikte Breedte 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

1-vs 45,5 148,1 45,6 148,2 
2-vs 43,6 148,2 45,3 148,2 
3-vs 45,6 150,4 45,5 150,4 
14-vs 45,6 150,2 45,6 150,5 
5-vs 45,2 150,6 45,6 150,8 
6-vs 45,1 150,6 44,9 150,6 
7-vs 45,7 150,9 45,7 150,7 
8-vs 45,7 149,0 45,7 147,8 
9-vs 45,3 150,2 45,3 150,2 
10-vs 45,5 150,5 45,6 150,6 
11-vs 45,6 150,8 45,4 150,9 
12-vs 43,7 150,4 44,8 150,4 
13-vs 45,3 150,4 45,3 150,5 
14-vs 45,5 150,3 45,5 150,5 
15-vs 45,5 150,6 45,4 150,6 
16-vs 45,4 143,1 45,4 143,2 
17-vs 45,1 150,6 44,9 150,4 
18-vs 45,3 150,4 45,5 150,4 
19-vs 45,5 150,2 45,5 150,3 
[20-vs 45,1 150,3 44,9 150,2 
21-vs 45,4 150,4 45,4 150,3 
22-vs 45,0 150,3 45,1 150,3 
23-vs 45,3 150,4 45,3 150,3 
24-vs 45,3 150,2 45,4 150,3 
25-vs 45,2 150,2 45,3 150,0 
1.26-vs 45,4 150,4 45,3 150,3 
27-vs 45,6 150,4 45,4 150,3 
28-vs 45,3 150,3 45,4 150,3 
29-vs 45,4 150,2 45,5 150,1 
30-vs 45,4 150,2 45,6 150,3 
31-vs 45,2 150,4 45,2 150,4 
32-vs 44,8 150,2 44,7 150,5 
33-vs 45,3 150,2 45,5 150,2 
34-vs 45,4 150,1 45,5 150,2 
35-vs 45,2 150,4 45,3 150,1 
36-vs 45,5 150,3 45,4 150,1 
37-vs 42,4 150,2 42,4 150,1 
38-vs 45,5 150,3 45,5 150,3 
39-vs 45,4 150,3 45,4 150,2 
40-vs 45,6 150,4 45,3 150,5 
41-vs 44,3 150,2 44,9 150,3 
[42-vs 45,5 150,4 45,5 150,4 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
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Rechts Gemidddeld 
Gemid. Opp. 

Dikte Breedte Dikte Breedte 
Lengte 

[mm] [mm] [mm] [mm] 
[mm2] [mm] 

45,5 148,2 45,5 148,2 6746,2 2451 

45,3 148,2 44,7 148,2 6625,1 2451 
45,5 150,5 45,5 150,5 6850,1 2450 

45,6 150,5 45,6 150,4 6859,9 2452 
45,6 150,7 45,5 150,7 6853,1 2450 
45,4 150,3 45,1 150,5 6789,3 2450 
45,7 150,7 45,7 150,8 6886,9 2450 
45,6 150,4 45,6 149,1 6805,3 2452 
45,3 150,2 45,3 150,2 6803,6 2450 
45,6 150,6 45,6 150,6 6864,3 2452 
45,3 150,6 45,4 150,7 6846,5 2451 
44,5 150,6 44,3 150,5 6670,6 2451 
45,4 150,5 45,4 150,5 6825,0 2451 
45,5 150,2 45,5 150,3 6836,4 2450 
45,5 150,7 45,5 150,6 6849,8 2450 
44,2 143,1 45,0 143,1 6439,1 2448 
45,0 150,6 45,0 150,5 6776,5 2450 
45,2 150,2 45,3 150,3 6814,0 2450 
45,3 150,3 45,5 150,3 6830,2 2453 
45,0 150,4 45,0 150,3 6761,2 2453 
45,4 150,2 45,4 150,3 6824,1 2450 
45,1 150,3 45,1 150,3 6770,7 2452 
45,3 150,3 45,3 150,3 6808,5 2452 
45,3 150,3 45,3 150,3 6809,3 2452 
44,9 149,8 45,1 150,0 6767,2 2451 
45,4 150,4 45,4 150,4 6819,9 2451 
45,4 150,1 45,5 150,3 6832,8 2452 
45,3 150,3 45,4 150,3 6817,9 2450 
45,5 150,1 45,5 150,2 6827,0 2452 
45,5 150,3 45,5 150,3 6836,1 2450 
45,3 150,2 45,2 150,3 6801 ,8 2451 
45,0 150,4 44,8 150,4 6741,8 2451 
45,6 150,1 45,5 150,2 6830,2 2451 
45,5 150,2 45,5 150,2 6825,7 2453 
45,3 150,2 45,2 150,2 6796,7 2452 
45,5 150,1 45,4 150,2 6822,6 2452 
42,4 150,3 42,4 150,2 6370,5 2499 
45,5 150,4 45,5 150,3 6844,5 2451 
45,2 150,3 45,3 150,2 6807,7 2451 
41,6 150,4 44,1 150,4 6640,3 2452 
43,6 150,3 44,3 150,3 6652,6 2450 
45,4 150,4 45,5 150,4 6840,3 2451 
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TuI e ~~ hnisci e un iv tStlr ll Intihoven 

[Afmetingen proefstukken 

Links Midden 
balknummer Dikte Breedte Dikte Breedte 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

f43-vs 45,4 150,3 45,5 150,4 

f44-vs 45,2 150,7 45,0 150,3 
45-vs 45,3 150,2 44,8 150,3 

f46-vs 46,2 150,4 45,0 150,4 
f47-vs 45,3 138,4 45,1 138,4 

f48-vs 45,2 138,2 44,8 138,3 

f49-vs 45,3 136,3 45,4 136,2 
50-vs 45,2 136,3 45,0 136,2 
51-vs 45,2 126,6 45,1 126,3 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BJJLAGE 4- oktober 2006 

Rechts Gemidddeld 
Gemid. Opp. 

Dikte Breedte Dikte Breedte 
Lengte 

[mm] [mm] [mm] [mm] 
[mm2] [mm] 

45,3 150,3 45,4 150,3 6820,7 2451 
45,1 150,3 45,1 150,5 6788,5 2450 
45,1 150,2 45,1 150,2 6771,5 2450 

45,2 150,3 45,5 150,4 6834,2 2499 
45,2 138,4 45,2 138,4 6258,1 2451 
45,2 138,3 45,1 138,3 6230,6 2451 
45,5 136,2 45,4 136,3 6185,6 2451 
45,1 136,3 45,1 136,3 6147,0 2451 
45,1 126,2 45,1 126,4 5701,6 2451 
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Bijlage 5 

Geconstateerde onvolkomenheden per balk. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 1 t/m 3. 

Onvolkomen heden Balk 1-vs Balk 2-vs Balk 3-vs 

Middellijn van B: - B: - B: -
individuele kwasten 
op de zi_jkant 0: 2mm 0: - 0: -

Middellijn van V: lmm, 5mm V: 15mm, 8mm V: -
individuele kwasten 
op de brede zijde A: 4mm, 2mm A: !Omm, 8mm A: -

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep 6mm Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast -
Draadverloopa 

1: 25,0 1: 6,5 1: 16,7 
maximaal 
Groeiringbreedte 

2,6mm 3,6mm 2,9mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

- < 1 mm breed, 
45mm lang 

Eindscheuren 
- <1mm breed, 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
10mm lang 
- <1mm breed, 6mm 
lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2451mm 2451mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) O,lmm I O,lmm Omm ll,7mm 0,1mm I 0,1mm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm Omm Omm 

Scheluw Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden Balk 1-vs 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
beschadiging 

Niet geconstateerd 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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Balk 2-vs Balk 3-vs 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

2 tal losgeraakte 
Op voorzijde balk 

vezels op smalle 
zijde van het hout. 

een groef van 2mm 

Lengte losse vezel: 
breed en lengte van 
2200mm veroorzaakt 

35mm en 25mm, 5 
door vlakbank. 

mm breed. 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Op de uiteinde van 
Niet geconstateerd de balk is nog enige 

vergrijzing aanwezig. 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

• Het draadverloop moet gemeten worden volgens NEN-EN 1310 (NEN 5461). 
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Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking en kruisdradigheid, zie foto 2-1. 
Draadgroei plaatselijk zeer warrig, zie foto 2-1 en 2-2. 
Balk is niet gebogen, maar linker uiteinde is wel dunner, namelijk 43,6 mm. 
De voorzijde van de balk is in het midden nog een beetje ruw (niet volledig geschaafd) en 
bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 

zie foto 2-3. 

De voorzijde van de balk is in het midden nog een beetje ruw (niet volledig geschaafd) en 
bij de achterzijde zijn de uiteinden nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was voor het 
schaven erg gebogen, zie foto 3-1 en 3-3. 
De mechanische beschadiging is weergegeven op foto 3-2. 

_: ____ ~_r_ j~_l_l~g_ ~!l_i_g~_ y~_r_~ij-~i_l!8_ ~~1!~~-~i_g_<?P_ h~! _l!~t-~i_l!~-~ _V:~!l- ~~-~:iJ~;_ ?J~- f()_t~ }~~ ~- ______________ _ 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 4 t/m 6. 

Onvolkomenheden Balk 4-vs Balk 5-vs Balk 6-vs 

Middellijn van B: lümm B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: 6mm 0: - 0: -

Middellijn van 
V: 2x 3mm, 4mm V: - V: -

individuele kwasten 3x4mm, 

op de brede zijde A: 2x5mm A: - A: -

6mm, 10mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten 
Harde kwasten, vast 
en rotte kwasten. - -

Draadverloop 
1: 12,5 1: 6,0 1: 13,6 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,6mm 2,7mm 6,0mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd 30mm 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart ~ezaa~d 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 2452mm 2450mm 2450mm 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,3mm I Omm 0,4mm l1,7mm 0,3mm I O,Smm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm Omm Omm 

Scheluw Omm Omm Omm 

Hol Omm Omm Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
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Onvolkomen heden Balk 4-vs 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend bout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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Balk 5-vs Balk 6-vs 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Rechteruiteinde heeft 
aan de voorzijde over 

Niet geconstateerd 
een lengte van 60mm 
machineslag 
Zichtbaar op de ruwe Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout delen van het hout 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan de voorzijde 1 Aan de voorzijde 2 
ovale boordergang ronde boordergangen 
van7xllmm van 0 3mm 
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Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking en kruisdradigheid; vooral op de achterzijde, zie foto 5-1. 
Draadgroei plaatselijk zeer warrig, zie foto 5-1. 
Een foto van de insectenschade is weergegeven op foto 5-2. 
De voorzijde van de balk is in het midden nog een beetje ruw (niet volledig geschaafd) en 
bij de achterzijde zijn de uiteinden nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was voor het 
schaven erg gebogen, zie foto 5-2 en 5-3. 
Een foto van de mechanische 

De insectenschade is weergegeven op foto 6-1. 
Draadgroei plaatselijk warrig, zie foto 6-l en 6-3. 
De voorzijde van de balk is in het midden nog een beetje ruw (niet volledig geschaafd), zie 
foto 6-2. 
De harszakken die aanwezig zijn op de ruwe delen van het hout zijn weergegeven op foto 
6-2. 

-:----Q~_1_1j~_t~9.<?9_rg~~g~_}?~g~~-c~~-~~ _i~_ ~~-~~g~g~y-~1]. 9P. x~t<?. (j} · .... -------------------------------- -

5-7 



TuI e tecnmscht• llnlvt'I'Sitclt Clndhov!!li Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 7 t/m 9. 

Onvolkomenheden Balk 7-vs Balk 8-vs Balk 9-vs 

Middellijn van B: B: 
3x 5mm, 

B: - -
individuele kwasten 3x2mm 
op de zijkant 0: - 0 : - 0: -

V: V: 
4x 2mm, 2x 

V: lOmm 
Middellijn van 

-
3mm 

individuele kwasten 5xlmm,3x 
op de brede zijde A: - A: 2mm, 4mm, A: 9mm 

5mm, 8mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd 5mm Niet geconstateerd 

Soort kwasten - Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
1: 18,9 1: 25,0 1:37,5 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,3mm 2, lmm 3,2mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Aanwezig 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2450mm 2452mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,2mm I Omm 2,6mm I O,lmm O,lmm I O,lmm 

Gebogen Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden 

Krom 

Scheluw 

Hol 

Blauwverkleuring 

Ingegroeide bast 

Roodstreperigheid 

Rot 

Reactiehout; 
trekhout 

Drukbreuk 

Mechanische 
beschadiging 

Harszakken 

Harshoudend hout 

Overgroeiende 
gebreken 

Bast 

Vergrijzing 

Insectenschade 

Balk 7-vs 

Omm 

Omm 

Omm 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Ja 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Aan de voorzijde 1 
ronde boordergang 
van 0 3mm, aan de 
achterzijde 2 
boordergangen 0 
3mm en 0 4mm + 2 
ovale boordergangen 
van 
lx5mm 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
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Balk 8-vs Balk 9-vs 

2mm op 2 meter 
Omm 

lengte 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Op achterzijde van 
het hout bevinden 
zich 3 mechanische 

Niet geconstateerd 
beschadigingen; 19 x 
240 mm, 10 x 20 
mm, 20 x 110 mm. 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Voorzijde 5 
boordergangen van 0 
I mm, achterzijde 22 
boordergangen 0 
1 mm, onderzijde 22 

Niet geconstateerd boordergangen 0 
1mm. Tevens 
boordergangen 
geconstateerd die 
evenwijdig aan de 
houtvezel lopen. 
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0 
Een foto van de insectenschade is weergegeven op foto 7-1 *. 

--~ ______ Q_p__f<?_!CJJ~~-i~.Q~id~J.ü~-~~-l]~~~~~-g~~g--~~-~!~!1-: __________________________ r:·--------------------------------------------------------

0 

! 
j 

! 
! 
I 
i .• 
! l!~:=:=:=~~~!BII!!B~ 

Foto 7-1. ! Foto 7-2. : 

Op de achterzijde is de balk nog iets ruw; de balk was voor het schaven gebogen, zie foto 
8-1. 
Twee mechanische beschadigingen zin weergegeven op foto 8-2. 
Bij deze balk is het opmerkelijk dat één jaarring aanzienlijk breder is dan de overige 
jaarringbreedten, zie foto 8-3. 

-~------Q-~-~-~--~~-~-<i~J;~-~-~-i_!l_g __ i_~--~!1_--~-~!J?.~~-~~-~l~--~~~~-~-~~h!_~~-~~-~_E_f~!~--~~-L_ _______________________________________ _ 

0 

I 
I 

! 

I 
! 

...... . ....... ±:·.. i 

Foto 8-1. ! ---•F•o•to- 8-•2•. --- Foto 8-3. 

De insectenschade is weergegeven op foto 9-1 . 
De insectenschade evenwijdig aan de vezel is weergegeven op foto 9-2. 
Het aanwezige spinthout is weergegeven op foto 9-1 en 9-3. 
Opvallend is het zeer rechte draadverloop van de balk. 
Verder is het opvallend dat de meeste boordergangen zich bevinden in of in de nabijheid 

__ . _ .. Y~.fl-~~!. ~p_i~t-~9.1.!~·----------- ------------------------------------ ·r---------------------------- --- -·---

*= Het is een bekend verschijnsel dat bomen op een insecteninfectie reageren met het 
afschermen van het gezonden hout, door de aanmaak van inhoudstoffen en andere 
afdichtingen. Let op dit kan ook nog gebeuren in gekapt hout, waar het parenchym 
nog enige tijd levend blijft; aldus Dhr. Klaassen, SHR Hout Research te Wageningen. 

5-10 



TU/e 
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BIJLAGE 5- oktober 2006 

Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 10 t/m 12. 

Onvolkomenheden Balk 10-vs Balk 11-vs Balk 12-vs 

Middellijn van B: - B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: -

Middellijn van V: !Omm V: 9mm V: !Omm 
individuele kwasten 
op de brede zijde A: !Omm A: 6mm A: 4mm, Smm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
1: 16,7 1: 13,6 I: 15,0 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,6mm 2,lmm 2,2mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart ~ezaa~d 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Aanwezig Niet geconstateerd Aanwezig 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2452mm 245lmm 245lmm 

lene;te 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) O,lmm I O,lmm 0,2mm I O, lmm 0,2mm ll ,Omm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm Omm Omm 

Scheluw Omm Omm Omm 

5-11 



u Ie ledm•schl' UnJV('fSI[ell emdhoverr 

Onvolkomenheden Balk 10-vs 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Er lopen een 8 tal 
strepen van ca. 2 mm 

Mechanische breedte, loodrecht 
beschadiging aan de vezelrichting, 

over de breedte van 
het hout. 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk 11-vs Balk 12-vs 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

2 harsgaten 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan voorzijde 1 
Niet geconstateerd boordergang van 0 

lmm + 1 0 2mm. 
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TuI e lfthlllsche UI IIYef!> l telt etndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Eén harsgat is weergegeven op foto 11-1 . In het gat is het aanwezige hars zichtbaar. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken vanwege 
kruisdradigheid, zie foto 12-2. 
Bij de achterzijde van de balk is één uiteinde nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was 
voor het schaven zie foto 13-3. 

De uiteinden van de achterzijde van de balk zijn nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was 
voor het schaven erg gebogen, zie foto 12-1 en 12-2. 
De harszakken die aanwezig zijn op de ruwe delen van het hout zijn weergegeven op foto 
12-1 en 12-2. 
De insectenschade is weergegeven op foto 12-3. 

_ ~ ____ !-!~! -~~~~~jg_~ _s_p!l)~-~~!- ~~ .~P- ~-~ X~!<?~~-~!~!_~~~~~-~~~~!. ___ ____________________________ ______ _ 

Foto 12-1. Foto 12-2. Foto 12-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 13 t/m 15. 

Onvolkomenheden Balk 13-vs Balk 14-vs Balk 15-vs 

Middellijn van B: 6mm B: - B: 7mm, J6mm 
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: 3mm 

2x 3mm, 2x 2mm, 3mm, 4x 
V: - V: 4mm, 8mm, V: 4mm, 2x 5mm, 

Middellijn van lOmm 2x6mm 
individuele kwasten 

3mm,4mm, 
2mm, 3x 3mm, 

op de brede zijde 4x4mm, 3x 
A: - A: 5mm, 2x 6mm, A: 

5mm, 6mm, 
7mm, 9mm 

7mm, 12mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd 20mm 

Soort kwasten Losse kwast Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
1: 7, I I: 18,8 1:15,0 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,4mm 5,lmm 4,2mm 
~emiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

lan~sscheuren 

Doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
-<lmm breed, 
60 mm lang, 

Eindscheuren 
2 stuks < 1 mm breed, -<1 mm breed, -<1 mm breed, 
30mm lang 45 mm lang 20 mm lang 

-<lmm breed, 
20 mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart ~ezaa~d 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Aanwezig Aanwezig Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2451mm 2450mm 2450mm 

len~te 
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TuI e tecllnlsch~ umversi!et( etndha•en 

Onvolkomenheden Balk 13-vs 

Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,1mm I 0,1mm 

Gebogen Omm 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Aan achterzijde l 
Insectenschade 

boordergang 0 2mm 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk 14-vs Balk 15-vs 

Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
0,3mm I 0,3mm O,lmm I 0,1mm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Voorzijde 4 
boordergangen van 0 

Aan voorkant 2 1mm + 7 ovale 
boordergangen 0 boordergangen van 
2mm, aan bovenkant ca.1x 4mm, 
1 boordergang 0 onderkant 6 
2mm boordergangen 0 

l mm, bovenzijde 1 
boordergang 01 mm 
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BIJLAGE 5- oktober 2006 

Foto 14-3. 

De kwastgroep is weergegeven op foto 1 5-1. 
Draadgroei plaatselijk warrig, zie foto 15-1 en 15-2. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking en kruisdradigheid; zie foto 15-2 en 15-3. 

~ ____ ~~ _ y~_l_c;,: j !1-~~~~~-~~~~~!i_~g_c;,:n _~U~_ <?R -~~ _ f<?~9_'_s_ ~l ~-c-~! -~~~!"!1:~~!1:1-~~!_! ___________________________ _ 

*= Het is een bekend verschijnsel dat bomen op een insecteninfectie reageren met het 
afschermen van het gezonden hout, door de aanmaak van inhoudstoffen en andere 
afdichtingen. Let op dit kan ook nog gebeuren in gekapt hout, waar het parenchym 
nog enige tijd levend blijft; aldus Dhr. Klaassen, SHR Hout Research te Wageningen. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 16 tlm 18. 

Onvolkomenheden Balk 16-vs Balk 17-vs Balk 18-vs 

Middellijn van B: - B: 2mm B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: -

Middellijn van V: 3mm, Smm V: 
2x 2mm, 

V: 
2x4mm 

-
individuele kwasten 

3mm, 4mm, 
op de brede zijde A: 3mm A: 

6mm, 9mm 
A: -

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd 7mm Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast -
Draadverloopa 

1: 13,6 1: 10,7 1: 18,8 
maximaal 
Groeiringbreedte 

3,2mm 4,0mm 5,6mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscbeu ren 

- <1mm breed, - < 1 mm breed, 
- <lmm breed, 

Eindscheuren 
33mm lang 30mm lang 

17mm lang 
- <lmm breed, - < lmm breed, 
12mm lang 52mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Misschien de hele 
balk spinthout, 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd vanwege de lichte 
kleur en het lage 
eigen gewicht. 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2448mm 2450mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) O,lmm ll,2mm 0,2mm I 0,2mm 0,2mm I 0,3mm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm Omm Omm 
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T u Ie lechmsche UniVersiteit etndhoven 

Onvolkomenbeden Balk 16-vs 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactie hout; 
Niet geconstateerd 

trekbout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harsboudend bout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

e;ebreken 

Bast Niet geconstateerd 

V ergrijzing Niet geconstateerd 

Aan de voorzijde 1 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk 17-vs Balk 18-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

7 maal 

Niet geconstateerd 
geconstateerd, alleen 
zichtbaar op de 
achterzijde 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja 
Ja, hetzij in mindere 
mate. 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan de achterzijde I 
Insectenschade 

boordergang 0 4mm 
Niet geconstateerd 

boordergang 0 4mm 
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TuI e technische univ~r lt ·I~ eintliiOV<'II 

Draadgroei plaatselijk warrig. 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking, zie foto 16-1 en 16-2. 
Een foto van de insectenschade is weergegeven op foto 16-2. 
Het uiteinde van de achterzijde is nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was voor het 
schaven erg gebogen. 
De vende draad is uJPPrcrPaP"''" 

Foto 16-3. 

Eén van de geconstateerde drukbreuken is weergegeven op foto 18-1 
De voorzijde van de balk is aan het uiteinde nog deels ruw (niet volledig geschaafd); de 
balk was voor het schaven hol, zie foto 18-2. 
Op foto 18-3 is een merkwaardig lichtgekleurd gebiedje geconstateerd. Mogelijk een 

. ____ -~~~~t_i~_ Xl!l_l_ ~-~~ h<?!l_t_ ()J? -~~!1_ J!1X~<?!i~: _______________________________________________________ -- ______ _ 
' 

Foto 18-1. Foto 18-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 19 t/m 21. 

Onvolkomenheden Balk 19-vs Balk 20-vs Balk 21-vs 

Middellijn van B: 8mm B: - B: 7mm, 5mm 
individuele kwasten 
op de zijkant 0: !Omm 0: - 0: -

V: 
3mm, 

V: 
3x 1mm, 

V: 
2mm,4mm, 

Middellijn van 3x4mm 3mm, 4mm 5mm, 7mm 
individuele kwasten 2x lmm, 2x2mm 
op de brede zijde A: 2x2mm, A: 3x2mm, 4mm A: 2x 3mm, 

2x3mm 4mm, 8mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
Aanwezig; lengte 
7mm 

Kwastgroep 8mm Niet geconstateerd 12mm 

Soort kwasten Harde kwasten, vast Harde kwasten, vast Harde kwasten, vast 

Draadverloop 
1: 30,0 1: 21,4 1: 18,8 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,8mm 2,4mm 7,1mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door bartgezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Misschien de hele 
balk spinthout, 

Spint Niet geconstateerd vanwege de I ichte Niet geconstateerd 
kleur en het lage 
eigen gewicht. 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2453mm 2453mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd bout) 0,1mm I 0,2mm 0,2mm I 0,2mm 0,2mm I Omm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm 
3mm op 2 meter 

Omm 
lengte 
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Onvolkomen beden Balk 19-vs 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekbout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Harsboudend bout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Zeer minimaal 
Vergrijzing aanwezig op de ruwe 

delen van het hout 

Insectenschade Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk20-vs Balk 21-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kleine 

Niet geconstateerd 
valbeschadiging van 
7mm breed en 30 
mm lang 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
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Bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 
erg gebogen, zie foto 19-1 en 19-2. 
Er is nog enige vergrijzing aanwezig op het uiteinde van de balk; zie foto 19-2. 
De harszakken zijn goed zichtbaar op de ruwe delen van het hout, zie foto 19-2 . 
De balk is niet gebogen maar het linkeruiteinde is wel dunner, namelijk 41 ,98mm 1• Zie 
foto 19-3. 

1 Merk op dat bij de tolerantieklasse de uiteinden van de balk gemeten worden op ca. 200mm van de 
uiteinden. Hier is nu de minimale dikte gemeten; dus de dikte bij het kopse vlak. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 22 t/m 24. 

Onvolkomenheden Balk 22-vs Balk 23-vs Balk 24-vs 

Middellijn van B: 4mm B: 6mm, B: 
10mm, Smm, 

individuele kwasten 3mm, 8mm 

op de zijkant 0: - 0: 7mm 0: -
2mm, 

2mm, 3mm, 
2x2mm, 3mm, 3x 3mm, 

V: 
4mm,20mm 

V: 
3x4mm 

V: 3x 4mm, Smm, 

Middellijn van Smm 
3x6mm 

individuele kwasten lmm,2mm, 2x 2mm, 
op de brede zijde Sx 3mm, 4x 3mm, 

A: lmm,2mm A: 2x 4mm, A: 2x 4mm, 
2x Smm, 3x Smm, 
6mm, 7mm 6mm, 12mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep 9mm 13mm 13mm 

Soort kwasten 
Harde kwasten; vast 

Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 
1 ribkwast aanwezig 

Draadverloop 
1: 13,6 1: 15,0 1:21,4 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,6mm 2,9mm 6,3mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

- <I mm breed, 
40mm lang 2x - <I mm breed, 

Eindscheuren 
- <1 mm breed, - <1 mm breed, Smm lang 
25mm lang 20mm lang 2x- <1 mm breed, 

- < 1 mm breed, lûmm lang 
30mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Aanwezig Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Aanwezig 
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hrrische Lllliversi!eil ~indhl'lven 

Onvolkomenbeden Balk 22-vs 

Wan Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2452mm 

len2te 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte 
(geschaafd bout) Omm I O,lmm 

Gebogen Omm 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigbeid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiebout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

V ergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 
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Balk 23-vs Balk 24-vs 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

2452mm 2452mm 

Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
O,lmm I Omm O,lmm I O,lmm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Zichtbaar op de ruwe 
Niet geconstateerd 

delen van het hout 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Minimaal aanwezig 
op de ruwe delen van Niet geconstateerd 
het hout 
Aan de voorzijde I 
ronde boordergang Niet geconstateerd 
van 0 3mm 
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De golvende draad is weergegeven op foto 22-1. 
Plaatselijk warrig hout, zie foto 22-2. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk rechtsvoor nog steeds ruwe oppervlakken, 
vanwege de grote vezelafwijking, zie foto 22-2. 
Een vrij grote kwast is weergegeven op foto 22-2. 
Merkwaard' vlammen foto 22-3. 

Opvallend bij deze balk is dat de vlammen en het draadverloop zeer goed zichtbaar zijn, zie 
foto 23-1 en 23-2. 
Bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 
erg gebogen, zie foto 23-2. 
Er is nog enige vergrijzing aanwezig op het uiteinde van de balk; zie foto 23-2. 
De harszakken zijn zichtbaar op de ruwe delen van het hout, zie foto 23-2. 
De balk is niet gebogen maar het rechteruiteinde is wel dunner, namelijk 43,29mm. Zie 
foto 19-3. 
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Geconstateerde onvolkomenbeden per balk; balk 25 t/m 27. 

Onvolkomenbeden Balk 25-vs Balk 26-vs Balk 27-vs 

Middellijn van B: - B: - B: 3mm, 2mm 
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: 9mm 

3x 1mm, 8x 
2mm, 2x 3mm, 

V: - V: 2mm, 3mm V: 4x 4mm, 3x 
Middellijn van 5mm, 6mm, 
individuele kwasten 7mm, 10mm 
op de brede zijde 4x lmm, 4x 

A: A: 2x 2mm, 5mm A: 
2mm, 3x 3mm, -
4mm, 5mm, 
6mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd 16mm 

Soort kwasten - Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
1: 30,0 1: 10,0 1:16,7 

maximaal 
Groeiringbreedte 

4,Jmm 9,7mm 1,8mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

-< lmm breed, 
Niet-doorgaande 

Niet geconstateerd 
70mm lang; aan de 

Niet geconstateerd 
langsscheuren bovenzijde de scheur 

over volle dikte 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

- <1 mm breed, 
- <1 mm breed , 55mm lang - <1 mm breed, 

Eindscheuren 
20mm lang 2 x- < \mm breed, l\5mm lang 
- <1 mm breed , 30mm lang - <1 mm breed, 
35mm lang 2 x - <1 mm breed, 80mm lang 

20mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd 
Kopscheuren 

Niet geconstateerd 
aanwezig 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

logesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
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Onvolkomenheden Balk25-vs 

Spint Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
245lmm 

len2te 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,4mm I 0,4mm 

Gebogen 
2mm op 2 meter 
lenfrte 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

BlauwverkJeuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja, hetzij gering 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

2ebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 
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Balk26-vs Balk27-vs 

Misschien de hele 

Aanwezig 
balk spinthout, lichte 
kleur en laag eigen 
gewicht. 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

245lmm 2452mm 

Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
O,lmm I O,lmm 0,3mm I 0,2mm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

1 x geconstateerd op 
Niet geconstateerd 

de achterzijde 
Op de linker kopse 

Niet geconstateerd 
kant een groef van 
47mm lang, 4 mm 
breed en 4 mm diep 

2 harsgaten 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Ja Ja, hetzij gering 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan voorzijde 1 
boordergang van 0 Niet geconstateerd 
lmm. 
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Op foto 26-1 is een stukje spinthout te zien. 
De opmerkelijke grote groeiringbreedte is weergegeven op foto 26-2. 
De niet-doorgaande langsscheur is weergegeven op foto 26-3. 
Plaatselijk warrig hout. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de grote 
vezelafwijking en kruisdradigheid. 
In het midden is er plaatselijke nog een ruw oppervlak aanwezig (niet volledig geschaafd); de 
balk was voor het schaven hol en 

Foto 26-3. 

De mechanische beschadiging in de kopse kant is weergegeven op foto 27-l. 
De grote eindscheur is weergegeven op foto 27-2. 
Op opmerkelijke kleine groeiringbreedte is te zien op foto 27-2. 
De balk heeft opmerkelijk veel kwasten; op foto 27-3 zijn een aantal kwasten weergegeven. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de grote 

_____ -~~-~~!~~ü~JJ1_g._- ------------- -c- ------------------------------------ -------------------------------------

Foto 27-1. Foto 27-2. Foto 27-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 28 tlm 30. 

On vol komenheden Balk 28-vs Balk 29-vs Balk 30-vs 

Middellijn van B: - B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: -

Middellijn van V: V: V: 
1mm, 2mm, 

- -
individuele kwasten 9mm 

op de brede zijde A: - A: - A: 2mm, 11mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten 
Harde kwasten; vast - -
en één rotte kwast 

Draadverloops 
1: 18,7 1: ] 1,5 I: 30,0 

maximaal 
Groeiringbreedte 

6,0mm 4,1mm 3,1mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

- <1 mm breed, 
50mm lang 
- <1 mm breed, 

Eindscheuren Niet geconstateerd 
47mm lang 

Niet geconstateerd 
- <1 mm breed, 
45mm lang 
-<1 mm breed, 35mm 
lang 

Overige scheuren 
In het linker kopse 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
hout, 9 kopscheurtjes 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2450mm 2452mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd bout) Omm I O,lmm O,lmm I O,lmm O,lmm I 0,2mm 

Gebogen Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden Balk 28-vs 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

logegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

3 rotte plekken/ 
Rot gaten op de voorzijde 

geconstateerd 
Reactiehout; 

Niet geconstateerd 
trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
beschadiging 

Niet geconstateerd 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Voorzijde l 

Insectenschade 
boordergang van 0 
1 mm, achterzijde 1 
boordergang 0 1mm 
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Balk 29-vs Balk 30-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

2 x geconstateerd; op 
Niet geconstateerd 

brede en smalle vlak 
Aan de bovenzijde 
een mechanische 

Niet geconstateerd beschadiging 
aanwezig; 4mm 
breed, l40mm lang 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Op de uiteinde van 
Niet geconstateerd de balk is nog enige 

vergrijzing aanwezig. 
Voorzijde 1 
boordergang van 0 
lmm + l ovale 
boordergang 1 x 

Niet geconstateerd 
Smm, achterzijde 2 
boordergangen 0 
lmm + l ovale 
boordergang 1 x 3mm 
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De drie rotte plekken/ gaten zijn weergegeven op foto 28-1. 
Opmerkelijk zijn de "ingedeukte" jaarringen die te zien zijn op het kopse hout, zie foto 28-
2. 
Het linkeruiteinde is nog ruw en is dunner, namelijk 43,6 mm; de balk was voor het 
schaven gebogen, zie foto 28-3. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwij king, zie foto 28-1. 
Plaatselï · hout. 

De drukbreuk is te zien op foto 29-1 . 
Opmerkelijk is dat de drukbreuk doorloopt in de smalle zijde van het hout, zie foto 29-2. 
De aanwezige eindscheuren zijn te zien op foto 29-3. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege 
kruisdrad' 'd. 

De rotte kwast is weergegeven op foto 3 0-1. 
De mechanische beschadiging is weergegeven op foto 30-2. 
Het uiteinde aan de bovenzijde is nog deels ruw na het schaven; de balk was voor het 
schaven krom, zie foto 30-2. 

-:--- _Qp_ f9_t~ -~9:} __ i~. 9_l!t~~_lü~- ~~}'! -~~!~g~!J_g_~~<;~-t~~~!:------------ ------------------------------------

_.-I. -- < 

Foto 30-1. Foto 30-2. Foto 30-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 31 t/m 33. 

Onvolkomenheden Balk 31-vs Balk 32-vs Balk 33-vs 

Middellijn van B: - B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: 13mm 

3x 3mm, 
Middellijn van V: - V: - V: 4mm, 5mm, 
individuele kwasten 6mm, 7mm 
op de brede zijde 

A: 1mm A: A: 
3x 3mm, 

-
5mm, 8mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten, vast. - Harde kwasten, vast. 

Draadverloop 
1: 25,0 1: 13,6 1: 16,7 

maximaal 
Groeiringbreedte 

4,8mm 2,6mm 5,1mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

- <1 mm breed, 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
\65mm lang 
- < 1 mm breed, 
25mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

logesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2451mm 2451mm 245lmm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,2mm I O,lmm 0,3mm I 0,3mm 0,1mm I 0,3mm 

Gebogen Omm Omm 
1 mm op 2 meter 
lengte 

Krom Omm Omm Omm 

Scheluw Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden Balk 31-vs 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactie hout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

eebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 
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Balk32-vs Balk33-vs 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Aanwezig 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Linkeruiteinde heeft 
aan de achterzijde 

Niet geconstateerd 
machineslag ( 140 x 
lûmm) 
Zichtbaar op de ruwe 

Niet geconstateerd 
delen van het hout 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Zichtbaar op de ruwe 
Niet geconstateerd 

delen van het hout 
Voorzijde 2 
boordergang van 0 
1mm + 3 ovale 
boordergangen van 
1 x 3mm, bovenzijde Niet geconstateerd 
1 boordergang 0 
1 mm, onderzijde 6 
boordergangen 0 
lmm. 
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Een foto van de insectenschade is weergegeven op foto 3 2-1. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege 
kruisdradigheid, zie foto 32-2 . 
Bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 
erg gebogen, zie foto 32-3 . 
De harszakken zijn nog zichtbaar op de ruwe delen van het hout, zie foto 32-3. 
De machineslag is weergegeven op foto 32-3 . 
De vergrijzing is ook te zien op foto 32-3. 
De uiteinden van de balk zïn dunner· links 42 lmm en rechts 41 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 34 t/m 36. 

Onvolkomenheden Balk 34-vs Balk 35-vs Balk 36-vs 

Middellijn van B: - B: - B: 2mm 
individuele kwasten 
op de zi_jkant 0: - 0: 5mm 0 : -

Middellijn van V: 
2mm,3mm, 

V: 4mm,4mm V: 6mm 
4mm 

individuele kwasten 
1mm, 2mm, 2x 1mm, 2mm, 

op de brede zijde A: 
4mm 

A: 1mm, 2mm A: 
2x3mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten ; vast Harde kwasten ; vast Harde kwasten ; vast 

Draadverloop 
1: 15,0 1: 30,0 1: 16,7 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,9mm 3,0mm 3,0mm 
eemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

lanesscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
Janessebeuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart eezaaed 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Aanwezig Aanwezig 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2453mm 2452mm 2452mm 

lenete 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,1mm I 0,1mm 0,3mm I 0,1mm O,mm I O,lmm 

Gebogen Omm 
2mm op 2 meter 

Omm 
lengte 

Krom Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden Balk34-vs 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkleuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadiging 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend bout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Aan de voorzijde I 
ovale boordergang 
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Balk 35-vs Balk 36-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Aanwezig 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan de onderzijde 1 
van 5x 7mm, aan de 

Insectenschade boordergang van 0 Niet geconstateerd 
achterzijde I 
boordergang 0 

lmm. 

lOmm. 
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n. 

Een kwast met bijbehorende warrige draadgroei is weergegeven op foto 35-1. 
Op foto 35-2 is een duidelijke harsgang te zien. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege 
kruisdradigheid. 
Het aanwezi 

Het kleurverschi I in de balk duidt op spinthout, zie foto 3 6-1. 
Er is enige blauwverkleuring op de balk waarneembaar, zie foto 36-2. 

-~--- -~-~11- ~-~~-~ .'!!<?! -~~!~<?~-~<?illJ !J.ij~<?ll.~<?~~-~~~-1!~----------------- ------------------------------------

Foto 36-1. Foto 36-2. 

* = Het is een bekend verschijnsel dat bomen op een insecteninfectie reageren met het 
afschermen van het gezonden hout, door de aanmaak van inhoudstoffen en andere 
afdichtingen. Let op dit kan ook nog gebeuren in gekapt hout, waar het parenchym 
nog enige tijd levend blijft; aldus Dhr. Klaassen, SHR Hout Research te Wageningen. 

5-37 



TuI e l"ti ii11Sthe un iversHelt elililhoven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 37 t/m 39. 

Onvolkomenheden Balk37-vs Balk 38-vs Balk39-vs 

Middellijn van B: 2mm B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: 3mm, 5mm 0: - 0: -

lmm, 3mm, 
lmm, 
2x 3mm, 

Middellijn van 
V: 4mm, 5mm, V: - V: 

3x4mm, 
individuele kwasten 

7mm, 9mm 
4x5mm 

op de brede zijde 5x lmm, 
3x4mm, 

A: 3x 2mm, 3mm, A: - A : 
5x 5mm 

3x4mm, 6mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep 7mm Niet geconstateerd IOmm 

Soort kwasten Harde kwasten ; vast - Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
I: 21,4 1: 16,7 I :21 ,4 

maximaal 
Groeiringbreedte 

3,7mm 2,4mm 3,6mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Ni et geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Janessebeuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
Ian2sscheuren 

-<1 mm breed, 12mm 

Eindscheuren 
lang 

Niet geconstateerd 
-< 1mm breed, 35mm 

-< I mm breed, 30mm lang 
lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Ni et geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart 2ezaa2d 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2449mm 245lmm 2451mm 

lenete 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,2mm I Omm O, lmm I Omm O,Jmm I 0,2mm 
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Onvolkomenbeden 

Gebogen 

Krom 

Scheluw 

Hol 

Blauwverkleuring 

Ingegroeide bast 

Roodstreperigbeid 

Rot 

Reactiebout; 
trekhout 

Drukbreuk 

Mechanische 
beschadiging 

Harszakken 

Harsboudend bout 

Overgroeiende 
gebreken 

Bast 

Vergrijzing 

Insectenschade 

Balk37-vs 

4mm op 2 meter 
len!rte 

Omm 

Omm 

Omm 

Minimaal aanwezig 
op het linkeruiteinde 
van de balk 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Op de achterzijde 
een losgeraakte 
vezel, 30x 30 mm2 + 
losse vezel op de 
hoek van brede met 
het smalle vlak, 40 x 
6mm2

. 

Niet geconstateerd 

Ja 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk38-vs Balk39-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

1 rotte plek op de 
voorzijde, 6x 7mm2 

1 rotte plek op de Niet geconstateerd 
onderzijde van 0 
Smm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Rechteruiteinde heeft Klein beetje 
aan de achterzijde mechanische 
machineslag (150 x beschadi~ing; totaal 
20mm) 1660mm 

Niet geconstateerd 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
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De mechanische beschadigingen zijn weergegeven op foto 37-1 en 37-2. 
De blauwverkleurin aan de uiteinde van de balk is foto 37-3. 

Foto 37-1. Foto 37-2. 

De twee rotte aantastingen zijn weergegeven op foto 38-1 en 38-2. 
Plaatselijk zeer warrig hout, zie foto 38-3. 

Foto 37-3 

Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken vanwege 
warrige draadgroei, zie foto 38-3. 
Plaatselï .. de 

De mechanische beschadiging is weergegeven op foto 39-1, maar is niet goed zichtbaar; de 
mechanische beschadiging is nihil. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds kleine ruwe oppervlakken (niet 
volledig geschaafd)de balk was voor het schaven gebogen, zie foto 39-2 en 39-3. 

~----~~-~!~ }!1:1_~1-~ -~~~~-~~~~-l.t:ll~!~g j~_ ~~_t:~g~gc:y_t:~ -<?~ _(~~~ -~?._-}. 

Foto 39-1. Foto 39-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 40 t/m 42. 

Onvolkomenheden Balk 40-vs Balk 41-vs Balk 42-vs 

Middellijn van B: - B: 5mm B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: -

Middellijn van 
V: 2mm, 3mm V: lmm, 4mm V: -

individuele kwasten 1mm, 
op de brede zijde A: 

1mm, 
A: 2x 2mm, 5mm, A: 

2x2mm 
-

8mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Aanwezig Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd !Omm Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast -

Draadverloop 
1:30,0 1: 11,5 1:16,7 

maximaal 
Groeiringbreedte 

3,8mm 2,2mm 2,4mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd 
-<lmm diep, <1mm 

Niet geconstateerd 
breed en 30mm lang 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

-<1 mm breed, 
45 mm lang, 

Eindscheuren 
-< I mm breed, -<I mm breed, 

Niet geconstateerd 
llOmm lang 50 mm lang 

-<I mm breed, 
40 mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd 1 kopscheur Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ Niet geconstateerd Ni et geconstateerd Niet geconstateerd 
door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Niet geconstateerd Aanwezig Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2452mm 2450mm 245lmm 

lengte 
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Onvolkomenheden Balk 40-vs 

Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) O,lmm l4,0mm 

Gebogen Omm 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverkien ring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rechtsachter 4 rotte 
gaten 0 4mm, 

Rot Linksachter I rot gat 
0 7mm; half in het 
kopse hout 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk 
2x geconstateerd op 
de achterzijde 
Rechteruiteinde heeft 

Mechanische aan de achterzijde 
beschadiging machineslag (ISO x 

IOOmm) 

Harszakken 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Insectenschade 
Aan voorzijde I 
boordergang 0 1 mm 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk 41-vs Balk 42-vs 

Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
O,lmm II,Jmm Omm I O,lmm 
1 mm op 2 meter 

Omm 
lengte 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

2 doorgaande gaten; 
voorzijde 19x 1 Omm2 

en 17x 1 Omm2
; Niet geconstateerd 

achterzijde 0 4mm 
en 0 Jmm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Zichtbaar op de ruwe 
Niet geconstateerd 

delen van het hout 
I ovale doorgaande 

Niet geconstateerd 
boordergang van 
voor naar achter, 
I x3mm 
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De rotaantastingen zijn weergegeven op foto 40-1 en 40-2 . 
De machineslag is weergegeven op foto 40-1. 
De vergrijzing is ook te zien op foto 40-1. 
De voorzijde van de balk is in het midden nog een bee~e ruw (niet volledig geschaafd) en 
bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 
erg gebogen, zie foto 40-1 en 40-2. 
De balk is niet maar rechtsachter is de balk een stuk dunner namer·k 35 mm. 

Foto 40-3. 

De eindscheuren en de ringscheur zijn weergegeven op foto 41-1; ringscheur is slecht 
zichtbaar! 
De rotaantastingen zijn weergegeven op foto 41-2. 
Het aanwezige spinthout is ook op foto 41-2 te zien. 
De balk is minimaal gebogen, maar de uiteinden zijn wel dunner; namelijk 40,8mm 
Linkeruiteinde niet vlak geschaafd, zie foto 41-3. 
Bij de achterzijde zijn de uiteinden nog ruw (niet geschaafd); de balk was voor het schaven 

Foto 41-3. 
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Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 43 tlm 45. 

Onvolkomenbeden Balk 43-vs Balk 44-vs Balk 45-vs 

Middellijn van B: - B: - B: -
individuele kwasten 
op de zij kant 0: - 0 : - 0: -

Middellijn van V: - V : Smm V: 4mm 
individuele kwasten 
op de brede zijde A: - A: - A: 3mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten - Harde kwasten; vast Harde kwasten; vast 

Draadverloop" 
1:30,0 1: 11 ,5 I: 16,7 

maximaal 
Groeiringbreedte 

3,8mm 4,3mm 3,8mm 
2emiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

lan2sscbeuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
lan2sscbeuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
- <1 mm breed, 
13mm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart 2ezaa2d 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Misschien de hele 
balk spinthout, 

Spint vanwege de lichte Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
kleur en het lage 
eigen gewicht. 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
245lmm 2450mm 2450mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) 0,1mm I 0,2mm 0,4mm I 0,2mm O, lmm I O,Smm 

Gebogen Omm Omm Omm 

Krom Omm Omm Omm 

Scheluw Omm Omm Omm 

Hol Omm Omm Omm 
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Onvolkomenheden Balk 43-vs 

Blauwverkleuring Aanwezig 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiehout; 
Niet geconstateerd 

trekhout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Rechteruiteinde heeft 
Mechanische aan de achterzijde 
beschadiging machineslag (150 x 

lOOmm) 

Harszakken 
Zichtbaar op de ruwe 
delen van het hout 

Harshoudend hout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

gebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Insectenschade Niet geconstateerd 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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Balk 44-vs Balk 45-vs 

Niet geconstateerd Minimaal aanwezig 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

1 maal 

Niet geconstateerd 
geconstateerd, alleen 
zichtbaar op de 
voorzijde 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan de achterzijde 1 
boordergang 0 5mm, 

Aan de voorzijde 1 
onderzijde 1 ovale 

boordergang 0 2mm 
boordergang 4 x 12 
mm2 
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Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking, zie foto 43-1. 
De uiteinden van de achterzijde zijn nog deels ruw (niet geschaafd); de balk was voor het 
schaven erg gebogen/ hol, zie foto 43-2. 
De machineslag is weergegeven op foto 43-2. 
De balk heeft een recht zie foto 43-3. 

De insectenschade is weergegeven op foto 44-1 en 44-2 *. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege 
kruisdradigheid, zie foto 44-3. 
De uiteinden van de achterzijde zijn nog een klein beetje ruw (niet geheel geschaafd); de 
balk was voor het schaven rrPI'">A<rPn 

De drukbreuk is weergegeven op foto 45-1 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege 
kruisdradigheid, zie foto 45-2. 
De insectenschade is weergegeven op foto 45-3 *. 

-:--- -~~-1"'_1~_1.!~~~~!~!-l_r_i!l_g_ ~~ -~p_ f9~~ -'*~~ _\Y_'!~~-~~1)?~-~~!--------- ------------------------------------

*-

Foto 45-1. Foto 45-3. 

Het is een bekend verschijnsel dat bomen op een insecteninfectie reageren met het 
afschermen van het gezonden hout, door de aanmaak van inhoudstoffen en andere 
afdichtingen. Let op dit kan ook nog gebeuren in gekapt hout, waar het parenchym 
nog enige tijd levend blijft; aldus Dhr. Klaassen, SHR Hout Research te Wageningen. 
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Geconstateerde onvolkomenbeden per balk; balk 46 t/m 48. 

Onvolkomenheden Balk 46-vs Balk 47-vs Balk 48-vs 

Middellijn van B: - B: 3mm B: 7mm 
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0: - 0: -

lmm, 2mm, 

Middellijn van 
V: - V: 3mm, V: 4mm 

2x4mm 
individuele kwasten 

2mm, 
op de brede zijde 

A: 1mm A: 3x3mm, A: -

4mm, 5mm 

Schietkwast Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Soort kwasten Harde kwasten, vast Harde kwasten, vast 
Harde kwasten, vast 
+ rotte kwasten 

Draadverloop 
1: 12,5 I: 25,0 1: 12,5 

maximaal 
Groeiringbreedte 

4,7mm 6,2mm 5,1mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

langsscheuren 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Niet geconstateerd Aanwezig Aanwezig 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Misschien de hele 
balk spinthout, 

Spint Aanwezig vanwege de lichte Niet geconstateerd 
kleur en het lage 
eigen gewicht. 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
2449mm 245lmm 245lmm 

lenefe 
TolerantiekJasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd bout) O,lmm l1,2mm Omm I 0,2mm O,lmm I 0,4mm 

Gebogen Omm Omm 
1 mm op 2 meter 
lengte 
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Onvolkomenheden 

Krom 

Scheluw 

Hol 

Blauwverkleuring 

Ingegroeide bast 

Roodstreperigheid 

Rot 

Reactiehout; 
trekhout 

Drukbreuk 

Mechanische 
beschadiging 

Harszakken 

Harshoudend hout 

Overgroeiende 
gebreken 

Bast 

Vergrijzing 

Insectenschade 

Balk 46-vs 

Omm 

Omm 

Omm 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Losse vezel op de 
hoek voorzijde/ 
bovenzijde, lengte 
200mm en breedte 
lümm 

Niet geconstateerd 

Ja 

Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 

Zeer minimaal 
aanwezig op de ruwe 
delen van het hout 
Aan de bovenzijde 2 
boordergangen 0 
5mm, voorzijde 1 
ovale boordergang 4 
x 11 mm2 + 1 ronde 
boordergang 0 1 mm 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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Balk 47-vs Balk 48-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Aanwezig 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd 
1 x een rotaantasting 
2x4mm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

3 losse hoekvezels 
-37mm lang, 2mm 
breed 
- 140mm lang, 2mm Niet geconstateerd 
breed 
- 80mm lang, 2mm 
breed 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ni et geconstateerd Niet geconstateerd 
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De mechanische beschadiging (losse vezel) is weergegeven op foto 46-1. 
De insectenaantasting is weergegeven op foto 46-2. 
Opvallend is dat de insectenaantasting zich in het spinthout bevindt, zie foto 46-2. 
Plaatselijk zeer warrig hout, zie foto 46-3. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk rechtsvoor nog steeds ruwe oppervlakken, 

de vezel zie foto 46-3. 

Eén van de mechanische beschadigingen is weergegeven op foto 46-1 . 
Deze balk bezit een doorgaande kwast, zie foto 46-2. 
Golvende draad niet op de foto waar te nemen! 
Een balk met verder weini ! 

Deze balk bevat een rotte kantkwast, zie foto 48-1. 
De blauwverkleuring is weergegeven op foto 48-2. 
Na het schaven van de balk vertoont de balk nog steeds ruwe oppervlakken, vanwege de 
grote vezelafwijking en/ofkruisdradigheid, zie foto 48-3. 

-:--- -~~-g~~':~!l_~~- 9_':<!~9- !l_i_~t_ ~!? _f<?!9_ ~~~ _t~_ !1_~~~-1:!~ - ------------- ----------------- --------- - ------ -- -----,...----------...... : : 
' ' 
' 

Foto 48-1. Foto 48-2. Foto 48-3. 

5-49 



TuI e 1Nhnrsrt1e uni•ersHert rndhnven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 5 - oktober 2006 

Geconstateerde onvolkomenheden per balk; balk 49 t/m 51. 

Onvolkomenheden Balk 49-vs Balk 50-vs Balk 51-vs 

Middellijn van B: 4mm B: - B: -
individuele kwasten 
op de zijkant 0: - 0 : - 0: -

2mm,4mm, 
V: - V: - V: 5mm, 6mm, 

Middellijn van 14mm 
individuele kwasten 1mm, 2mm, 
op de brede zijde 

A: 27mm A: A: 
2x 3mm, -
5mm, 
2x6mm, 9mm 

Schietkwast Aanwezig Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Kwastgroep Niet geconstateerd Niet geconstateerd 16mm 

Soort kwasten Harde kwasten; vast - Harde kwasten; vast 

Draadverloop 
1: 12,5 l: 9,4 1:13,6 

maximaal 
Groeiringbreedte 

2,1mm 6,8mm 2,3mm 
gemiddeld maximaal 

Ringscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet-doorgaande 
Niet geconstateerd 

-<1 mm breed, 30mm 
Niet geconstateerd 

langsscheuren lang 
Doorgaande 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
langsscheuren 

Eindscheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd 
- <lmm breed, 
!Omm lang 

Overige scheuren Niet geconstateerd Niet geconstateerd 1 kopscheur 

Topbreuk Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Golvende draad Aanwezig Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ingesloten hart/ 
Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

door hart gezaagd 

Collaps Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Spint Aanwezig Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Wan Niet geconstateerd Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Tolerantie op de 
245lmm 2451mm 2451mm 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Breedte I Dikte Breedte I Dikte Breedte I Dikte 
(geschaafd hout) O, lmm I 0,2mm O, lmm I 0,2mm 0,3mm I O,lmm 

5-50 



TuI e lethmscne uniiiPISirclt plndtruvPn 

Onvolkomenbeden Balk 49-vs 

Gebogen Omm 

Krom Omm 

Scheluw Omm 

Hol Omm 

Blauwverk.Jeuring Niet geconstateerd 

Ingegroeide bast Niet geconstateerd 

Roodstreperigheid Niet geconstateerd 

Rot Niet geconstateerd 

Reactiebout; 
Niet geconstateerd 

trekbout 

Drukbreuk Niet geconstateerd 

Mechanische 
Niet geconstateerd 

beschadi2in2 

Harszakken Niet geconstateerd 

Harshoudend bout Ja 

Overgroeiende 
Niet geconstateerd 

2ebreken 

Bast Niet geconstateerd 

Vergrijzing Niet geconstateerd 

Aan de bovenzijde 8 
boordergangen van 0 
I mm, voorzijde 1 

Insectenschade boordergang van 0 
7mm+3 
boordergangen van 0 
lmm 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 5- oktober 2006 

Balk 50-vs Balk 51-vs 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Omm Omm 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Ja Ja 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Niet geconstateerd Niet geconstateerd 

Aan de bovenzijde 1 
boordergang van 0 

Niet geconstateerd I mm, voorzijde I 
boordergang van 0 
lmm 
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Bijlage 6 

Inschaling van de balken in een kwaliteitsklasse, 
volgens NEN 5499. 



TuI e technische univet'5lteit emdhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van á bIk e a en meen k r · kl I wa tletts asse, votgens NEN 5499 b Ik 1 : a -vs. 

Onvolkomen heden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte dje niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadver!oop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste V. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 1-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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TuI e t chnische untversrl I eindboven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h f nsc a tnJ[ van d bIk e a en meen k l" . kl l wa tte1ts asse, votJ[ens NEN 5499 b Ik 2 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 I T2 Tl TO 
i 

Middellijn van I 

Ten hoogste 1
/ 3 van de I Ten hoogste 

1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 

dikte van de van de dikte dikte 
op de ziikant 
Middellijn van 

Ten hoogste \ van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
I 

breedte van de breedte van de van de breedte 
O'P de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast 

I 

Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout 

I 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mrn 96mrn 120mrn 

Draadverloop, max. I 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een total.e breedte van 50 
Toegelaten tot een 

IUngscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant hel ft van de lengte van het [hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout. maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mrn: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mrn per 2 meter lengte 

Krom 
I 

Ten hoogste 5 mrn per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukbout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 2-vs kan niet worden ingeschaald vanwege een te grote tolerantie op de dikte. 
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TU/e 
echnische u01~ersite1l emdhovcll Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 

BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e a en meen k r · kl I wa lle1ts asse, volgens NEN 5499 b Ik 3 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld -als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120nun 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van l ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste \12 van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabU de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± l ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 nun per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 3-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e technische Un l ~en.lte l elnàho~en Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6 -oktober 2006 

l h I" nsc a mg van d hIk e a en meen k I' . kl l wa 1te1ts a:,·se, votgens NEN 5499 h Ik 4 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

eemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

· Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '1. ~ lengte van 1.5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant '[ helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 3

/. van de 
Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 

maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zij kanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lenete 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mrn: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mrn per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de 1 Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout I' doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harsboudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaren tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 4-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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TuI e II!Chnische universir 11 indl oven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h I' nsc amgvan de b Ik a enm een k r · kt l wa tletts asse, votgens NEN 5499 b Ik 5 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 
--

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
o_p de zij kant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 215 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm I 120mm 

Draadverloop, inax. 1:10 1:8 1:6 I 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten lengte van 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dik1e van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '1. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 'X van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
I maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 

zijkanten nabij de zijkanten 
Tolerantie op de 

Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :5: 100 mm: ± 1 rum 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter Lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15%vande 

doorsnede 

Harszakken I Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 3-vs kan niet worden ineeschaald vanweee een te grote tolerantie op de dikte. 
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TuI e {e(hrJI~Ch!.' unwersnelt eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra) American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h I" nsc amgvan d balk e enm een k I" . kl I wa uezts asse, votgens NEN 5499 b Ik 6 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 
I 

Tl I TO 
' I Middellijn van Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/4 I Ten hoogste 

2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
breedte van de breedte van de van de breedte 

op de brede zijde 
I' Zijkant: beoordeeld als een individuele 

Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 I Toegelaten tot een 
Ringscheuren Niet toegelaten 

mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of •;. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Yz van de hoogste :Y, van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :5: 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de I Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

I Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 6-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e lechnlsthl! UOIVI!r>ltett eindhaven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h l" nsc amg van d bIk e a en meen kw I" ., kl I a 1te1 s asse, votgens NEN 5499 b Ik 7 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zij ka ut 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 I 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant hellft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste \12 van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 7-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
I 

6-8 



I 

TU Ie tecltni~Chl!' uniVt'lsll I eindhoverJ Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d hIk e a en meen kw r · kl l a 1te1ts asse, vo.gens NEN 5499 h Ik 2 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 !I 
I 

T2 
I 

Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de 11 Ten hoogste 1
/ 2 I Ten hoogste 

4
/ 5 I Over de gehele individuele kwasten 

op de zijkant 
dik-te van de van de dikte dikte 

Middellijn van I 

individuele kwasten 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een indirviduele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan d'e afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mrn 

Draadverl'oop, max. 1:10 11:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de hellt van de dikte van het hout 

- Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. 
Toegelaten tot een 

1
1 

lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de 

I 

de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nab~j de zUkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 8-vs kan niet worden ingeschaald vanwege een te grote tolerantie op de dikte. 
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TU Ie technosrhe llOIVf'ISiteit t>indhnven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

I nsc hal" mgvan d bIk e a en meen k r · kt I wa llelts asse, vorgens NEN 5499 b Ik 9 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

140mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. l t:IO I :8 I :6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout i 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste •;. van de Toegelaten tot ten hoogste \1, van de hoogste '!. van de 

Golvende draad breedte van het hout. breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes 100 mm: ±I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I .5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

logegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend bout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 9-vs kan niet worden ineeschaald vanweee de hoeveelheid insectenschade. 
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Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h r nsc a mg van d bIk e a en meen k r 'tkl l wa ztez s asse, vorgens NEN 5499 b Ik JO : a -vs. 
I 

Onvolkomenheden T3 
! 

T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 1 van de I Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dik-te dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/2 individuele kwasten 

op de brede zij•de 
breedte van de breedte van de van de breedle 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120nun 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemidd_eld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

I 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '1. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '1. van de Toegelaten tot ten hoogste y, van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :<> I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 nun per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 

I doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mecbaniscbe 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Ba'lk 1 0-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e rectmi!>Che uniVI'f~llelt lndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l lal" nsc 1 mgvan á bIk e a en meen kw l" . kl I a 1tetts asse, vorgens NEN 5499 balk 11 : -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
OJ>de brede zUde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zilkanten 

40mm 61mm 96mm 
I 

120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 I :6 
I 

1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Nit:t toegelaten 
mm (diep = 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout. breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

BlauwverkJeuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harsboudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 11-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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TU/e 
t-dlll i ~dw u11iY rsitmt emdhov~:n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 

BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e a en meen kw r · kl I a ttetts asse, votgens NEN 5499 b Ik 12 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 

I 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep I 

toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

, 40mm 6Imm 96mm 120nun 

Draadverloop, max. I 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
I 

4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

! Toegelaten tot een 
Ringscheuren Niet toegelaten 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
lengte van 

mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van 1 meter of Y" lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y" van de I Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :X van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de I zijkanten . hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :s; 100 mm: ± 1 mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 nun per 2 meter lengte 

BlauwverkJeuring 
I 

Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 

Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 12-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e technische univefsi•elt eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 hal" nsc mgvan de balk en meen k ,. . kl I wa lleltS asse, votgens NEN 5499 b Ik 13 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zij kant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 I Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet b>roter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegt:laten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mrn 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niei op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y:, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

, doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

I Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 13-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TU/e 
fhnis•tt unlv iteit indhoveJ Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 

BIJLAGE 6 - oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e a en meen k l' . kl l wa llelts asse, volgens NEN 5499 b Ik 1 : a 4-vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 

I 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

OJ! de brede zii de 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

I 

I 40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 
I 

1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal I 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste •;. van de ' Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :s; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd bout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukbout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de I Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harsboudend bout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 14-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e t chniscM uni~ •n.ltott emdhov~n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l hal" nsc m~: van d bIk e a en meen k I' . kl I wa 1tells asse, vot~:ens NEN 5499 b Ik 15 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 1 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 215 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
breedte van de breedte van de ' van de breedte 

op de brede zijde i 

Zijkant: beoordeeld als een individuele ' 

Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mrn 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y.. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout. maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y.. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte:>; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mrn: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 

Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten 15% van de 

I doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 15-vs kan niet worden ineeschaald vanweee de hoeveelheid insectenschade. 
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TuI e tcthoische uo·~ersitl!il elndhov~o Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h l' nsc a mg van de balk en meen k l" . kl I wa tletts asse, volgens NEN 5499 b Ik 16-: a Vj'. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte 11 van de breedte van de van de breedte 
op de brede ziide 

1; Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelUk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zUkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 Toegelaten tot een 
Ringscheuren Niet toegelaten 

mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y., lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste % van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabU de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :5: 100 mm: ±I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Aileen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing 1
1 Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 16-vs kan niet worden ingescbaa'ld vanwege de ondertolerantie op de lengte+ de te 
grote tolerantie op de dikte. 
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TuI e l1!chnl~theo unlver>ltell eind hoven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h I" nsc a mg van d bIk e a en meen k l"t . kl I wa 1 etts asse, votgens NEN 5499 b Ik 17 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 ,I Ten hoogste 4/5 Over de gehele 
individuel'e kwasten 
op de zij kant 

dikte van de 1 van de dikte dikte 
I 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout I 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegt:laten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. I :10 1:8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten 
I 

Toegelaten tot ten 
hoogste V.. van de Toegelaten tot ten hoogste '!, van de hoogste 31. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de 
I 

breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 5% van de doorsnede 

Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 17-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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T u Ie techntsch UniV t5llP.II eindhnvPn Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l 1. r nsc ra mg_ van d bIk e a en meen k al: . kl l "' itezts asse, vorgens NEN 5499 b Ik 18 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dil..1e van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

1 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten I kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, mal!: . 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

~emiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

Jengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '1. 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :X van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

len~e 

TolerantiekJasse 2 Dikte en breedtes 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

BlauwverkJeuring Toegelaten 
--

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 18-vs kan worde_n ingeschaald in kwaliteitskJasse TO. 
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TuI e II!C:hnische U111VI!I"Sitell l!indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

I nsc hal' mgvan d bIk e a en meen k l' . kl l wa lleliS> asse, volgens NEN 5499 b Ik 19 : a -vs. 

Onvolkomen heden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande 
Toegelaten tot een 

Toegelaten tot een lengte van I meter of V. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste V. van de Toegelaten tot ten hoogste Yz van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten 

' 
nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :5: 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegdaten tot 5% van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend bout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
oftwee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 19-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
I 
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Onderzoeksrapport van "Ceotral American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h r nsc a mi( van de b Ik a en meen k c . kl l wa ttetts asse, vofl(ens NEN 5499 b Ik 20 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte 
I 

van de van de dikte dikte 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 I Ten hoogste 
2
/ 5 i Ten hoogste 

1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

I Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten [' kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 m01) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of y, lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volile lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '/, van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabii de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :o; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen 
I Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging I Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15 %van de 
doorsnede 

Harszakken I Toegelaten 

Harshoudend hout I Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 20-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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TuI e technische l mverslleil l!indho~··n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h l" nsc a zng van d bIk e a en meen k , .. kl l wa itells asse, ••orgens NEN 5499 b Ik 21 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 

dikte van de van de dikte dikte 
op de zijkant 

' 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 . Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte I van de breedte 
1 

van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm i 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de hel'ft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste 'h van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

len~te 

Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte s; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1.5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 21-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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~uni~< rslt..l l indhn~oen Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h /' nsc a mgvan d bIk e a en meen k l" . kl l wa 1tetts asse, votgens NEN 5499 balk 22 : -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of y, 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste y. van de Toegelaten tot ten hoogste y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lensrte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste JO% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 

I houtlengte 

Balk 22-vs kan niet worden ingeschaald de golvende draad op de smalle zijde. 
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TuI e tedm•~che IJnlverSI elt t!Hidhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 hal' nsc mgvan d bIk e a en meen k /' 't kl I wa 1te1 s asse, votgens NEN 5499 b Ik 23 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
Oj)_ de zij kant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
Oj)_ de brede ziide 

Zijkant: beoordeeld al s een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op ht:t vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte I 
gemiddeld maximaal 

4mm 6mm 16mm Geen beperking 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste 'I• van de Toegelaten tot ten hoogste 'h van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, I breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zj jkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte::; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste JO% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

besc had igi ng 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

1 doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

I 
Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 23-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e lechno~Ulf> Utfl\li>l"ille ll elndhi)VI!n Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h /' nsc a mgvan d h Ik e a en meen k r · kl I wa tieliS asse, votgens NEN 5499 h Ik 24 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

(lp de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

e;emiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de I breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten I hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lene;te 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengt_e 

Balk 24-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e lechnlsche un iversiteit eindhaven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l har nsc mgvan de b Ik a en meen k n ·~kt l wa 1 ets asse, vorgens NEN 5499 b Ik 25 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 1 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 I Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96rrun 120rrun 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een ' 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of V.. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste V.. van de Toegelaten tot ten hoogste V, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes; 100 rrun: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 25-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e LKhnische Ul1iver.;îtell eortdhOIIen Onderzoeksrapport van .. Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6 - oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e a en meen k l" . kl l wa 1te1ts asse, votgens NEN 5499 b Ik 26-: a vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 n TO 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten dikte van de van de dikte dikte 
op de zijkant 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
breedte van de breedte van de van de breedte 

op de brede zijde 
Zijkant: beoordeeld als een individuele 

Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tol 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande 
,I Toegelaten tot een 

Toegelaten tot een lengte van I meter of y, 1 lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout. maar niet op de meter of tot de I de volle lengte 

zijkant heltl van de lengte I van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tol ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y:. van de hoogste Y.. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte $ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

logegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukbout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten 

I 
Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15 %van de 

I doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 26-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e technisch~ UllfY rslteltt'indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 hal" nsc mgvan á bIk e a en meen k r · kt I wa itetts asse, votgens NEN 5499 b Ik 27 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
breedte van de breedte van de van de breedte 

op de brede zijde 
Zijkant: beoordeeld als een individuele 

Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 
I 

61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 I :6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y" van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste V. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :S 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 27-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e ted1nis he ltnlveJS teil e ndhoven Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h I' nsc a m~: van d bIk e a enm een k l' . kl I wa 1tells asse, vot~:ens NEN 5499 b Ik 28 : a -vs. 

Onvolkomen heden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dih."te van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. 
Toegelaten tot een 
lengte van 1,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring I Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot I Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
I Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 

doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegetaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 4-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de aanwezige rotaantasting. 
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TuI e (echm~che unlversi!l'll eindboven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 har nsc mg van d bIk e a en meen k ar . kl I w 1teits asse, votgens NEN 5499 b Ik 29 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 

I 

individuele kwasten 
Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 

op de zijkant 
dikte van de I van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de I Ten hoogste 1
/ 4 [, Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte I van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten lengte van 
mm (diep = 25 mm) en tot 500 mm lang I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '/• lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van llet hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '/, van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y., van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :5 100 mm: ±I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 29-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de drukbreuk 

6-30 
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TuI e le<hni~Ctle UlliV f' leit ~l!ldhovrf\ Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6 - oktober 2006 

l hal" nsc mgvan d bIk e a en meen k al" · kl I w tletls asse, vorgens NEN 5499 b Ik 30 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zij kant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
14mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van, 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

I Toegelaten tot een lengte van I meter of 1/. 
Toegelaten tot een 

Niet-doorgaande lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout. maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

I Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste 3!. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout. maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 30-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e LechniS{he universiteit etndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l hal" nsc mgvan de b Ik a en meen kwal' . kl I ztetts asse, votgens NEN 5499 b Ik 31 : a -vs. 

Onvolkomenheden 
I 

T3 T2 TI TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zïikant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Scbietkwast Niet toegelaten kwast. met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1 :4! 
Groeiringbreedte 

4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een tota.le breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een ,I 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '1. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de 1 de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout I 

Toegelaten tot ten I Toegelaten tot ten 
hoogste '1. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de [ hoogste '!, van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de 'I breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de z~jkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

[, Toegelaten tot een 
I aftwee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
I per meter 

houtlengte 

Balk 31-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
I 
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TuI e ll'!hnls h Lmiv r!.ll 11 Intihoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6 - oktober 2006 

l h r nsc amgvan d bIk e a enm een k n ·kt I wa 1 e1ts asse, vorgens NEN 5499 b Ik 32 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van hel hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120rnm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de vo lle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste y. van de Toegelaten tot ten hoogste 12 van de hoogste :Y" van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 32-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de hoeveelheid insectenscbade. 
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T u Ie lechni!>ehe Ullivcrsu Ir rindhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h r nsc a tnK van á bIk e a en meen k /" . kl I wa ttetts asse, vo rf!ens NEN 5499 b Ik 33 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

. gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout. maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste % van de 

Golvende draad breedte van het hout. breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tol'erantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk33-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e tt'dltl d IJ'llvet>itelt elndhoven Onderzoeksrapport van "Centra I Am erica u Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h I' nsc a mg van d bIk e a en meen k I' . kl I wa tteits asse, vorgens NEN 5499 b Ik 34 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

' 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm [

1 120mm 
I 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 I t :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

I Toegelaten tot een 
I 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Yo van de hoogste 3!. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij_ de zij_kanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dik1e en breedte :S I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

logegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harsboudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

I 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 34-vs kan worden ineescbaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e technische univcrc.itelt f'indho~en Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 h l" nsc a mg van de bIk a en meen kwal" · kl I lle1ts asse, vorgens NEN 5499 b Ik 35 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 113 van de Ten hoogste 112 Ten hoogste 415 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 116 van de Ten hoogste 114 Ten hoogste 2 I 5 Ten hoogste 112 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegel'aten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dik1e van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of V. 
Toegelaten tot een 
lengte van I ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de vol.le lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste V.. van de Toegelaten tol ten hoogste y, van de hoogste Y.o van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :-o; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakkeu Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk35-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e lechnischt! univl!~llett emdhoven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l l l' nsc ra mg van d b Ik e a en meen k ft l kl l wa 1 ets asse, votgens NEN 5499 b Ik 36-: a vs. 
--

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten dikte van de van de dikte dikte 
op de zijkant 
Middellijn van Ten hoogste 1

/6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toege'laten tot een totale breedte van 50 
I 

Toegelaten tot een 
Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte véll 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
'langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten I, Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de I hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, b<wlt< "" h<t hooc m= ,;"""'ij <k I breedte"" h<t 
maar niet nabij de zijkanten · hout, maar niet 
zijkanten 1 nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolemntie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte::; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukbout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 36-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T3. 
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TuI e •e hmsch.: unlv rsl!elt eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

I nsc h r amgvan á bIk e a en meen k ar · kl I w ttetts asse, vorgens NEN 5499 b Ik 37 : a -vs. 

Onvolkomen beden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 

I 

Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte 

1 

dikte 
op de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 I Ten hoogste 

1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
I 

Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 
dan de breedte van het hout I 

Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of •;.. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste y, van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

BlauwverkJeuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 5 % van de doorsnede 

Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 37-vs kan niet worden ingeschaald vanwege een ondertolerantie op de lengte. 
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TU/e e<h!'lis he unlver~ilt:ll indhnven Onderzoe.ksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h r nsc a mg van d bIk e a en meen kw l" . kl I a tletts asse, volgens NEN 5499 b Ik 38 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 I Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte I' van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. 
Toegelaten tot een 
lengte van 1 ,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de voiJe lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste v. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedtes 100 mm: ± l mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging I Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 
I doorsnede I 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing I Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 38-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de aanwezige rotaantasting. 
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TU/e 
echnl5(1lc umversi CJI emdhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 

BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 hal" nsc mf( van deb Ik a en meen k l" . kl I wa tletls asse, votf(ens NEN 5499 b Ik 39 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de b>rootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1: 10 I :8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal I 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout. maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede l5% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 39-vs kan worden in~:eschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e létllnlsdte UltlVI?fSLlt'!ll eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h r f, h Ik nsc a mg van l.e a en meen k l"t ., kl I wa 1 e1 s asse, volgens NEN 5499 h Ik 40 : a -vs. 

Onvolkomen heden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zij kant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroe·p 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

14omm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
1
l 4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

I Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste :X van de 

Golvende draad I breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
I] maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 

zijkanten nabij de zijkanten 
Tolerantie op de 

I 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte:<;; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 40-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de ondertolerantie op de lengte + de 
aanwezige rotaantasting. 
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TuI e technische UIIIVI'rsitel l emdhoVI!n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen k l' . kl I wa tletts asse, volgens NEN 5499 b Ik 41 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op de zijkant 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 6 van de 1 Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste y, van de Toegelaten tot ten hoogste Y:, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede '15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 41-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de grote tolerantie op de dikte+ de 
aanwezige rotaantasting. 
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TuI e t thnlsth universitl!ll elndl•aven Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a enm een k l" . kl I wa ttetts asse, votgens NEN 5499 b Ik 42 : a -vs. 

Onvolkomen beden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 6 van de Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 215 I Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
2emiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '!. van de Toegelaten tot ten hoogste V;, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
Ien2te 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen 1 Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 42-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e lechnisthe UO I\Ii!fSile ll indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen kwal' . kt I tte1ts asse, votgens NEN 5499 b Ik 43 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm I 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 
I 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of '/.o lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste '/.o van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :s; 100 mm: ± 1 mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1 ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 43-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
I 
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TuI e ll'Chni tlll' unhr f!>Î!cll l'lndhov Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h I" nsc amgvan d bIk e a en meen k I" • kl l wa tieliS asse, volgens NEN 5499 b Ik 44 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1 I 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de ziJkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zi jde 

Zijkant: beoordeeld als een individuel'e 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegdaten kwast op bet vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep = 25 mm) en tot 500 mm lang lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of'!. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y. van de hoogste ?:. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ::; lOO mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 44-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TU/e 
rechnrsche unlvt>r~ireir nelhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 

BIJLAGE 6- oktober 2006 

I h I' nsc a mg van d bIk e a en meen kw r · kl l a tte1ts asse, votgens NEN 5499 b Ik 45 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelalen 

dan de breedte van het hout 
I Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
I toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 

zijkanten 

I 40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 \ :4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of •;. 
Toegelaten tot een 
lengte van 1,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste •;. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste 'Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van hel 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de I 

lengte 
Geen ondertolerantie toegelaten 

Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte:>; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15 % van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Jnsectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 45-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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TuI e I ethnisch uniVPf!•llelt eind liDYen Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BI.JLAGE 6- oktober 2006 

1 /i ,. nsc ta mg van d. b Ik e a enm een k al' . kl I w ileits as~·e, votgens NEN 5499 b Ik 46 : a -vs. 

Onvolkomen heden 
I 

T3 T2 Tl TO 
Middellijn van I''. Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 individuele kwasten I fen hoogste 1
/ 3 van de Over de gehele 

O!l de zij_kant 
dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zi jde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 I :4 

Groeiringbreedte 4mm 6mm 6mm Geen beperking 
gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten mm (diep "' 25 mm) en tot 500 mm lang I lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y,, lengte van 1,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de 1 hoogste % van de 

Golvende draad breedte van het hout .. breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de I zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zükanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :<; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± 1.5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelate.n tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing 1 Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 46-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de ondertolerantie op de lengte + de 
grote tolerantie op de dikte. 
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TuI e lechnisthl! UlliVt!I!•Îleil lrldtloven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

1 hal' nsc mg_van de b Ik (I en meen k l' . kl I WtllleltS asse, vorgens NEN 5499 b Ik 47 : a -vs. 

Onvolkomenbeden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
I Ten hoogste 

1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 1 dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van ,I, 
Ten hoogste 1

/ 4 Ten hoogste 2
/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 1 1 Ten hoogste 1
/ 6 van de 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1: 10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

~emiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totaJe breedte van 50 
l 'oegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
1 meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van 1 meter of Y. 
Toegelaten tot een 
lengte van 1,5 Toegelaten over 

langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 
zijkant helft van de lengte van het hout 

van het hout 
Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de Geen ondertolerantie toegelaten 
len~te 

Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte~ 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het houl 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 47-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de aanwezige golvende draad. 
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TuI e ll•rhnlsch unlv ~itP.lt ein!lhoVP.n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BJJLAGE 6- oktober 2006 

l hal' nsc mgvan d bIk e a en meen k r · kl I wa llelts asse, votgens NEN 5499 b Ik 48 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
dikte van de van de dikte dikte 

op_ de zijkant 
Middellijn van Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2/ 5 Ten hoogste 1

/ 2 individuele kwasten 
op de brede zijde 

breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroe,p 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 I :8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of •;. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de vol le lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de roegelaten tot ten hoogste Y, van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte ~ I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukbout 
Toegelaten tot ten hoogste 10"/o van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
I Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 % van de doorsnede I' 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Bal'k 48-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de aanwezige golvende draad + de 
aanwezige rotaantasting. 
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TuI e techn ische un&verSIU!il eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6 - oktober 2006 

1 nsc h r a mg van deb Ik a en meen k ar . kl l "' I Ie liS asse, volgens NEN 5499 b Ik 49 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

op de brede zijde 
breedte van de breedte van de van de breedte 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

I Niet toegelaten 
Toegelaten tot een totale breedte van 50 

Toegelaten tot een 
Ringscheuren 

mrn (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 
lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of V.. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste V.. van de Toegelaten tot ten hoogste 'h van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte 5 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte> I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mrn per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast I Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5% van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 49-vs kan niet worden ingeschaald vanwege de aanwezige golvende draad. 
I 
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T u Ie !e<hlll CMC' uniYe~ltcil elndh0\11.'11 Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

l h r nsc a mg van d bIk e a enm een k l" . kJ l wa 1tells asse, votgens NEN 5499 b Ik 50 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 TI L Tl TO 
· ·· -

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 3 van de Ten hoogste 1
/ 2 Ten hoogste 4

/ 5 Over de gehele 
individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 
' 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van dt: breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm 61mm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 rnm lang 

lengte van 
I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikie van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of V. lengte van 1,5 Toegelaten owr 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegdaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste V. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste :Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout. maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

len2te 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte::; I 00 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > I 00 mm: ± I ,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwasten 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste I 0% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15 %van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 50-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse T2. 
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TuI e technische u~l\ler5ihdl eindhnven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 6- oktober 2006 

I nsc hal" mgvan d bIk e a en meen k ar . kl l w tletts asse, vo rgens NEN 5499 b Ik 51 : a -vs. 

Onvolkomenheden T3 T2 Tl TO 
Middellijn van 

Ten hoogste 1
/ 3 van de Ten hoogste 1

/ 2 Ten hoogste 4
/ 5 Over de gehele 

individuele kwasten 
op de zijkant 

dikte van de van de dikte dikte 

Middellijn van 
Ten hoogste 1

/ 6 van de Ten hoogste 1
/ 4 Ten hoogste 2

/ 5 Ten hoogste 1
/ 2 individuele kwasten 

breedte van de breedte van de van de breedte 
op de brede zijde 

Zijkant: beoordeeld als een individuele 
Schietkwast Niet toegelaten kwast, met een lengte die niet groter is Toegelaten 

dan de breedte van het hout 
Maximale som van de kwasten ten hoogste gelijk aan de afmetingen van de grootste 

Kwastgroep 
toegelaten kwast op het vlak plus de afmetingen van de grootste toegelaten kwast op de 
zijkanten 

40mm · 6lmm 96mm 120mm 

Draadverloop, max. 1:10 1:8 1:6 1:4 

Groeiringbreedte 
4mm 

1
6mm 6mm Geen beperking 

gemiddeld maximaal 
' 

Toegelaten tot een totale breedte van 50 
Toegelaten tot een 

Ringscheuren Niet toegelaten lengte van 
mm (diep= 25 mm) en tot 500 mm lang 

I meter 

Toegelaten met een diepte van minder dan de helft van de dikte van het hout 

Toegelaten tot een 
Niet-doorgaande Toegelaten tot een lengte van I meter of Y. lengte van I ,5 Toegelaten over 
langsscheuren van de lengte van het hout, maar niet op de meter of tot de de volle lengte 

zijkant helft van de lengte van het hout 
van het hout 

Toegelaten tot ten Toegelaten tot ten 
hoogste Y. van de Toegelaten tot ten hoogste Y2 van de hoogste Y. van de 

Golvende draad breedte van het hout, breedte van het hout, maar niet nabij de breedte van het 
maar niet nabij de zijkanten hout, maar niet 
zijkanten nabij de zijkanten 

Tolerantie op de 
Geen ondertolerantie toegelaten 

lengte 
Tolerantieklasse 2 Dikte en breedte :s; 100 mm: ± I mm 
(geschaafd hout) Dikte en breedte > 100 mm: ± 1,5 mm 

Gebogen Ten hoogste 8 mm per 2 meter lengte 

Krom Ten hoogste 5 mm per 2 meter lengte 

Blauwverkleuring Toegelaten 

Ingegroeide bast Toegelaten 

Rot Alleen toegelaten in kwash::n 

Drukhout 
Toegelaten tot ten hoogste 10% van de Toegelaten tot ten hoogste 20% van de 
doorsnede van het hout doorsnede van het hout 

Mechanische 
Toegelaten tot 

beschadiging 
Niet toegelaten Toegelaten tot 5 %van de doorsnede 15% van de 

doorsnede 

Harszakken Toegelaten 

Harshoudend hout Toegelaten 

Vergrijzing Toegelaten 

Toegelaten tot een 
of twee 

Insectenschade Niet toegelaten boordergangen 
per meter 
houtlengte 

Balk 51-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse TO. 
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Bijlage 7 

De tabel waarop de BS 5756 de balken inschaalt 
in een kwaliteitklasse. 
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A_ 
Elke balk welke abnormale gebreken vertoont zoals brittleheart (=voos hart), 
drukbreuk, reactiehout, mechanische beschadiging, combinatie van kwasten, 
insectenschade, schimmelaantasting en/of andere onvolkomenheden, waardoor de 
sterkte-eigenschappen afnemen en de bruikbaarheid bedreigt wordt, zal worden 
afgekeurd. 

Elke balk welke abnormale gebreken of gebreken vertoont zal geaccepteerd worden, 
als the reductie van de sterkte (veroorzaakt door abnormale gebreken of gebreken) 
duidelijk minder is dan de toegelaten gebreken bij het inschalen, zolang deze 
abnormale gebreken niet na inschaling veranderen 1• 

1 Tekst overgenomen uit BS 5756, artikel4.8. 
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TuI e lechnische universiteit eindhaven 

1 h r nsc a tnK van d bIk e a entneen k r · kl I wa ttetts asse, votKens BS 5756 
Toegestane grenswaarden voor 

Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 
(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm2

. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V.. van de dikte of 

breedte. ------------------------- -----------------------------------------
Er wordt van opeenhopende kwasten 

Kwasten 
Longitudinale 

gesproken, wanneer de longitudinale 
scheiding minder is dan twee maal de 

scheiding 
breedte of wanneer de draad niet 

volledig hersteld is. 
Niet groter dan I: 11 . In elkaar 

Draadverloop grijpende draad geen grotere 
afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V.. van de 

-------- ------- --------- _________ __ l_e_':!8!{: -~~!"!- ~-e- ~-~~~-- ____ ______ 
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de dikte van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 

Wan 
voorzijde mogen niet minder zijn dan 

YJ van de afmetingen van de balk. 
Lengte van de wan is onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

------ --------- --------- ------ --------- -- ~~'}g_t~:-------- --- - - -- --
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

------- - ---------------- ----------------- !~J}g_t~:- ------- ------- --
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm 

---------- ---------- ---- ______ ~!~~-~t_e_ .<>.~~~ -~ _l!l_t:t~_r_ !~J}g_t~: ______ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend tot Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, einde balk. 
- ----- --------- ------ --- ----- ---------- ------- ----- -- ------------

inclusief 
Niet doorlopend tot 

Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

einde 
van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van de 
Ingesloten hart balk < I OOmm of wanneer de breedte 

< 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 

toegestaan wanneer deze voldoen aan 

Biologische aantasting en andere 
de eisen genoemd in A. Geen actieve 
insectenaantasting is toegestaan. Er 

gebreken 
is geen rot toegestaan, behalve in 

kwasten. Vlekken van rotaantasting 
is toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
algemeen gematigd hardhout algemeen gematigd hardhout 

(THI) (TH2) 

Houtzwaarte minimaal 20.000mnl. Dikte minimaal 1 OOmm. 

Niet groter dan V.. van de dikte of .I Niet groter dan~ van de dikte of 

---- ------------ -~~t:~~!~:--- ------------ - --------------- --~~~~~!~: -- ---- ---- - -----

Er wordt van opeenhopende kwasten gesproken, wanneer de longitudinale 
scheiding minder is dan twee maal de breedte of wanneer de draad niet 

volledig hersteld is. 

Niet groter dan I: I 0. Op 500 mm van 
Niet groter dan I :4. 

de uiteinden niet groter dan I :5. 

Niet groter dan I meter of V.. van de lengte van de balk. 
-------- ------------------------------------- ---- ----------------------- - ----------

Alleen toegestaan aan de uiteinden van de balken met een lengte niet groter 
dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de voorzijde mogen niet minder zijn dan YJ van 
de afmetingen van de balk. Lengte van de wan is onbeperkt. 

Niet groter dan 1 Omm over 2 meter lengte. 
---------- ------ --- ----- ------ -- -- -- - ---- ------------ -------------- ------- ----- -- --

Niet groter dan 8mm over 2 meter lengte. 
-- ------------------------------- -------- --- ------------- - ---- --- - -- ------------- --

Niet groter dan I mm per 25mm breedte over 2 meter lengte. 
------------------ --------- ------------------ -- --- --- ----------- ----- --- ---- -------

Onbeperkt. 

Vanaf 500mm van de uiteinden, niet groter dan de breedte van de balk. 
Elders niet groter dan 1.5 maal de breedte of niet groter dan 0.2 maal de 

lengte van de balk. 

Houtworm en boordergangen zijn toegestaan wanneer deze voldoen aan de 
eisen genoemd in 1

• Geen actieve insectenaantasting is toegestaan. Er is geen 
rot toegestaan, behalve in kwasten. Vlekken van rotaantasting is toegestaan. 

Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
zwaar constructief gematigd zwaar constructief gematigd 

hardhout (THA) hardhout (THB) 

Houtzwaarte minimaal 20.000mm2
. Dikte mini maal IOOmm. 

Niet groter dan 0.2 van de dikte of J Niet groter dan 0.75 van de dikte of 

--- --.----- ----- -~~~~~!~:- - -- ------------ -------- ---- ---- -~~~~~-t~:-------- ---- ----

Er wordt van opeenhopende kwasten gesproken, wanneer de longitudinale 
scheiding minder is dan twee maal de breedte of wanneer de draad niet 

volledig hersteld is. 

Niet groter dan I : 12. Op 500 mm van 
Niet groter dan I :4. 

de uiteinden niet groter dan I :6. 

Niet groter dan I meter of V.. van de lengte van de balk. 
--------------- -- - -- ------ --- ------- ---- -------------------- --- ----- ---------------

Alleen toegestaan aan de uiteinden van de balken met een lengte niet groter 
dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de voorzijde mogen niet minder zijn dan YJ van 
de afmetingen van de balk. Lengte van de wan is onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 meter lengte. 
--------- -- -- --- - -------- -------- --------- ------------- --- - -- -------- ------------ --

Niet groter dan 8mm over 2 meter lengte. 
----- - -------- ------- ---- ---- ---------- -- ------- ----- -- ---- - --- ---------- ----- -- ---

Niet groter dan I mm per 25mm breedte over 2 meter lengte. 
--- -------- ------- ------------------ ----- ------------------- --- ---- ---- --- ---------

Onbeperkt. 

Vanaf 500mm van de uiteinden, niet groter dan de breedte van de balk. 
Elders niet groter dan 1.5 maal de breedte of niet groter dan 0.2 maal de 

lengte van de balk. 

Houtworm en boordergangen zijn toegestaan wanneer deze voldoen aan de 
eisen genoemd in 1

• Geen actieve insectenaantasting is toegestaan. Er is geen 
rot toegestaan, behalve in kwasten. Vlekken van rotaantasting is toegestaan. 

Note I: De lengte van de scheuren en de hoeveelheid van verstoringen zijn gerelateerd aan het houtvochtgehalte, waardoor de gegeven grenswaarden alleen toepasbaar zijn op het moment van inschaling. 

A = zie bladzijde 7-2. 
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Bijlage 8 

Inschaling van de balken in een kwaliteitsklasse, 
volgens BS 5756. 
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1 har nsc mgvan de b Ik a en meen kw r · kt I a ltelts asse, votgens BS 5756 balk 1 : -vs en b Ik 2 a -vs. 
Balk 1-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan v. van de dikte of 

breedte. 
~----- ------------ - ------------------------ ---------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y4 van de 

----------------- --------- -~-~~g!~-~~~- ~-~ -~!!~-----------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan~' van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan IOmm over 2 meter 

----------------- --.-- ... -.-- ... -!~~gt_e_ .. ------.---.----
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

----------------- ------ .. --.-- .. . !~~gt_e_..--------.-- .. --
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm 

-- ------ ----- --- - --.-- ~!.e_e_~~~ -~~~~-? _l!l_~t_e_~ !~~gt_e_._--.-
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. ----------------- ---------------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk~ IOOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Balk 1-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 2-vs kan niet ingeschaald, vanwege het draadverloop. 
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Balk 2-vs 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch bardhout 

_(I!S) 
Houtzwaarte minimaal2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: IJ. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of V. van 

--.--.- ~.e. !~~gt_e_ y_a_f! -~~ -~~!~:----.--
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzüde mogen niet minder zijn 

I 

dan 2h van de afmetingen van de 
ball<. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 
Niet groter dan I Omm over 2 

____ .. __ .. __ f!1_~t_e_r_ !~~gt_e_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

----------.--- -~-~~g!~:- --------------
Niet groter dan I mm per 25mm 

---. ~~~~~t_e_ ~-":~~ -~ ~_e_t.e!_ ~~~g_t~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

----- ------ ----- ---------------------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk ~ I OOmm of wanneer de 

breedte ~ 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 

I 

aan de eisen genoemd in '\ Geen 
actieve insectenaantasting is 

toegestaan. Er is geen rot 
toegestaan, behalve in kwasten. 

Vlekken van rotaantasting is 
toegestaan. 

Toegestaan. mits voldaan wordt 
aan A_ 
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I. har nsc mgvan d bIk e a en meen kwal' 't kl I 11e1 s asse, votgens BS 5756 balk 3 -vsen : b lk4 -vs. a 
Balk 3-vs Balk 4-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
I 

Houtzwaarte minimaal2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 
Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan 'Ä van de dikte of Niet groter dan '14 van de dikte of 

breedte. breedte. ------------------ --------------------------------------- -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Loogitud;nale- longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan 1 :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y.t van de Niet groter dan I meter of Y.t van 

--------------- ----------~~~g!~-~~!1- ~-~ -~~~·---------- _______ ~~- !~!lg_t~_ y_a_~ -~~ -~~!~: _______ 
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzUde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2!J van de afmetingen van de dan 2!J van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperk1:. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

I 

Niet groter dan 1 Omm over 2 

-----------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~!lg_t_e_. ________________ ____________ '!l_~t_e_r_ !~llg_t~_· ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming ----------------- ________________ !~11g_t_e_. ________________ --------------- ~~~g!~:---------------
Scheluw 

Niet groter dan 1mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- _____ ~_r~-~~!~ -~~~~-? -~~!~~ !~ll_gt_e_. _____ ----~~~~~t~_ 9_":~~ -~ ~~-t~_r)~~g_t~:----
Hol Onbeperkt. I Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

I 

Niet groter dan de breedte van de 
Schors/bast, tot einde balk. balk. ----------------- --------------------------------------- ---------------------------- ---------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 

I 

bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal I 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk :<.:; I OOmm of wanneer de 
breedte :<.:; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in '\ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 3-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 4-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 

I de balk:<.:; 100mm ofwanneer de 
breedte :<.:; 225mm. I 

Houtworm en boordergangen zijn I 

I toegestaan wanneer deze voldoen 
I aan de eisen genoemd in .... Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

I 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 
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1 h r nsc a mgvan d b Ik e a en meen k ar . kl I w lleiiS asse, votf(ens BS 5756 balk 5 : -vs en b Ik 6-a vs. 
Balk 5-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomen heden constructief tropisch hard hout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan '!.t van de dikte of 

breedte. 
------------------- ---------------------------------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of '!.t van de 

----------------- --------- _ l_e_~g!~-~~!1- ~-e_ ~~~~·----------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan o/J van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~l_lgt~------------------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

----------------- ---------------- !~l_lgt~---------- --------

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ----- ~!~.e.~!e. -~~~!'-~ -~e_~e_~ !~f1_gt_e_._----
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
----------------- ---------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk ::::; I OOmm of wanneer de 
breedte ::::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Balk 5-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de draadgroei. 
Balk 6-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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Balk 6-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hard hout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan '!.t van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of '!.t van 

_______ ~~- !~11~-t~- y_a_~ -~~-~Cl!~: _______ 
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 2;3 van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
____________ f!l_e_t_e_r_ !~11gt~_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

---------------~e_~g!~:---------------
Niet groter dan I mm per 25mm 

----~!'~~9_t~_ ~-":~~ -~ _f!l~_t~!- ~e_~g~~~----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. -------------------------------------

Niet groter dan 1.5 maal de 
breedte of niet groter dan 0.2 maal 

de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 
de balk::::; IOOmm of wanneer de 

breedte ::::; 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan '\ 
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l har nsc mgvan de b Ik a en meen k l" . kt l wa tletts asse, vorgens BS 5756 b Ik 'J. : a -vs en b Ik 8 a -vs. 
Balk 7-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenbeden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. 

I Afmeting 
Niet groter dan 'I· van de dikte of 

breedte. 
------------------ ---------------------------------------

I 
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of 'I· van de 

----------------- -------- --~~~g!~-~~!1- 9-~-~~~~------- ----
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~l_lg_t_e_.----------------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

----------------- ---------------- !~l_lg_t_e_.----------------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- _____ ~_r_e_~~~~ -~~~_r-~ _'!'_~~~~ !~1_1_gt_e_. _____ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
----------------- ---------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s IOOmm ofwanneer de 
breedte s 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 7-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 8-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse HS. 

8-5 

I Balk 8-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardbout 

(HS) 

Houtzwaarte minimaal 2000mm2
• 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan V-! van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of 'I· van 

______ _ 1_e_ !~1_1g_t_e_ Y!l_~ -~~ -~~!~: _______ 
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 7'3 van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
____________ '!l_~t-~r_ !~1_1gt_e_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

---------------~~~g!~:---------------
Niet groter dan I mm per 25mm 

----~_r~~9_t_e_ ~-":~~ _2_ _fl_l_e_t_e_r_ ~~~g!~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. -------------------------------------

Niet groter dan 1.5 maal de 
breedte of niet groter dan 0.2 maal 

de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 
de balk s I OOmm of wanneer de 

breedte s 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

I 

I 

I 

I 

' 
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l h r nsc a mg van d b Ik e a entneen k r · kt I wa ttetts asse, vot!(ens BS 5756 b Ik 9 : a -vs en b Ik JO {l -vs. 
Balk 9-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. ------------------- ---------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I : I I. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4 . 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y4 van de 

--- ------ -- ---- -- ---------- ~~~g~~-~~!1- ~-~ ~~~-----------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7) van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~!J~t_e_._---------------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming ----------------- --------------- _!~!J~t_e_._-- ------------- I 

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm 

I 
---------- ---- -- - _____ ~_r_e~~!~ -~~~~ _? -~~!~r:. )~!Jgt_e_. _____ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. -------- -------- - -- -- -----------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte , 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s IOOmm of wanneer de 
breedte s 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 9-vs kan worden mgeschaald m kwahte1tsklasse HS. 
Balk 10-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 

8-6 

Balk 10-vs 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Houtzwaarte minimaal 2000mm·. 
Dikte minimaal 20mm. 

Niet groter dan V4 van de dikte of 
breedte. -------- -- ---------- -----------------

Er wordt van opeenhopende 
kwasten gesproken, wanneer de 

longitudinale scheiding minder is 
dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of Y4 van 

------- ~_e_ !~!lg_t_e_ Y~'"! -~~ -~~!~:-------
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 7) van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan IOmm over 2 
____________ l!l_~t_e_r_ !~!J_gt_e_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

-------------- -~-~~g~~:---------------
Niet groter dan lmm per 25mm 

--- -~~~~~_t_e_ ~-~~~ -~ ~_e_t_e_r_ !~ryg_t~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. -------------------------------------

Niet groter dan I .5 maal de 
breedte of niet groter dan 0.2 maal 

de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 
de balk s I OOmm of wanneer de 

breedte s 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten . 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 
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l har nsc mg van deh Ik a en meen k l" . kl I wa ttetts asse, vot~:ens BS 5756 h Ik 11 : a -vsen h Ik 12 a -vs. 
Balk ll-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. ------------------ ---------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V. van de 

----------------- ---------- ~~~g!~-~~!1. 9.~ ~~1_~·-------- --

Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 
Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2
;) van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~J1gt~_·----------------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

----------------- ---------------- !~J1gt~_·_- --------------

Scheluw 
Niet groter dan lmm per 25mm 

----------------- _____ ~!~-~~!~ -~~~~-? -~~!~~ !~11_gt_e_. _____ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
----------------- ---------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk ~ I OOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 11-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 12-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 

8-7 

Balk 12-vs 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal2000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan V. van de dikte of 

breedte. 
-------------------------------------

Er wordt van opeenhopende 
kwasten gesproken, wanneer de 

longitudinale scheiding minder is 
dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of V. van 

_______ ~~- !~11g_t~_ y_a_~ -~~ -~11!~: _______ 
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 2h van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperk1:. 

Niet groter dan I Omm over 2 
____________ '!l_~t_e_r_ !~J1_gt"~-· ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

I ---------------~~~g!~:---------------
Niet groter dan lmm per 25mm 

----~~~~~t~_ ?.'-:~~ -~ .'!l~.t~!. ~~~8!~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. -------------------------------------

Niet groter dan 1.5 maal de 
breedte of niet groter dan 0.2 maal 

de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 
de balk ~ I OOmm of wanneer de 

breedte ~ 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 



T u Ie ll'dl!JI SChe umversiteit emclhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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l har nsc mgvan deb Ik a en meen k r · kl l wa tte1ts asse, votgens BS 5756 b Ik 13 : a -vs en b lkl4 a -vs. 
Balk 13-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V. van de dikte of 

breedte. 
------------------- ---------------------------------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of v. van de 

----------------- --------- -~-~~g~~-~~!1- 9_~ -~~~-~·-- --------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2IJ van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

-----------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~~g_t_e_. ________________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
----------------- ---------------- !~~g_t~_·----------------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- _____ ~!~_e_~!~ -~~~~-~ _rp_~t-~r_ !~~_gt_e_. _____ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. ----------------- ---------------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s: I OOmm of wanneer de 
breedteS: 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 13-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de draadgroei. 
Balk 14-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 

8-8 

Balk 14-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal 2000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan V. van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of '1. van 

_______ ~~- !~~g_t~_ y_a_~ -~~ -~~!~: _______ 
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 21:. van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
____________ f!l_~t_e_r_ !~~g_t~_· ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

---------------~~~g~~:---------------
Niet groter dan lmm per 25mm 

----~~~~9_t~_ 9_"::~~ _2_ _f!l~_t~!- ~~~g_t~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. -------------------------------------

Niet groter dan 1.5 maal de 
breedte of niet groter dan 0.2 maal 

de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van 
de balk s: I OOmm of wanneer de 

breedte s: 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 



TuI e t !hn"Stht! unlversil 11 inllhov~>n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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1 l l" nsc ra mgvan á h Ik e a en meen k l"t -, kl l wa 1 et s asse, votgens BS 5756 h Ik 15 : a -vs en h Ik 16-a vs. 
Balk IS~vs Balk 16-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardbout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mml. 

Dikte minimaal20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan '14 van de dikte of Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. breedte. ------------------ --------------------------------------- -----------~-------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: lt. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of '14 van de Niet groter dan I meter of '14 van 

----------------- -.----.-- _I_~'!S!~-~~!1- ~-~ !'.l!l_~·---------- . ------ ~_e_ !C?!l.s.t.e_ Y.!l.~ -~'? -~~!~:----.--
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan ~ van de afmetingen van de dan ~ van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbe_Q_erkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan !Omm over 2 

-----------------
________________ !f?!l_&te_. ________________ --.-------- .'!l.~~~r_ !C?!!_&t_e_. ---------- --

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
-----------------

________________ !C?!l.St_e_. ________________ --.---.----.--- ~~'!~~:.- -------------

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ----- ~!.e.~~~~ -~~~~-~ -~~~~~ !f?!l_gl_e_._---- ____ ~~~~~te_ ~-~tE~-~ -~_e_t~t. !~l)g_t~: ____ 
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. -------------- --- --------------------------------------- ----------------------~~~~~~~~~~~~~~· 

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk::; IOOmm of wanneer de de balk ::; I OOmm of wanneer de 
breedte ::; 225mm. breedte ::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 

I aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 
Biologische aantasting en 

I 

actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

I 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A_ 

Balk 15-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege een te grote kwast aan de bovenzijde. 
Balk 16-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS 

8-9 
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1 h r nsc a mg van de b Ik a en meen kw r · kl I a ttetts asse, vot~:ens BS 5756 h Ik 17 : a -vsen b Ik 18 a -vs. 
Balk 17-vs Balk 18-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mm2

• 

Dikte minimaa120mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V. van de dikte of Niet groter dan V. van de dikte of 

breedte. breedte. ------------------ - -------------------------------- ------ ------ ------------------ -- ---- -- ---- -
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: IJ. In elkaar Niet groter dan I: IJ. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter on~ van de Niet groter dan I meter of Y. van 

----- ------ ------ ... --- ----~~l!g!~-~~!1. ~-~ ~~~~----- - ----- --- --- -~~- !t?r:t~~- Y!l_l! -~t? -~~!~ : - - -- . . . 

Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 
Alleen toegestaan aan de 

Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
I van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan o/:. van de afmetingen van de dan o/:. van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan Wmm over 2 

----- ---- --- - ---- ---------------- !t?r:tg_t~ .. ---------------- ____ ________ '!l_~t_e_r_ ! t?r:tgt~_. __________ .. 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
------ ---- ------- ------- ----- -. -- !t?r:t.&t~_. . ---- ----- ------ -. -----.------- ~~l!g!~:-------- . - ... -. 
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan lmm per 25mm 

----- ----- ------- ---- -~!~.e.~!~ -~~~~-? .1!1.~!~~ !t?!l_gt_e_._---- -- .. ~~~~~t~- ~-~t?~ ~ !!l~.t~!_l_~I!S!~: ----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
------- ---- ------ ------ ------------------------- -- --- -- - ------------------------------ ------ -

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk:<::; IOOmm ofwanneer de de balk :<::; I OOmm of wanneer de 
breedte :<::; 225mm. breedte :<::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten . toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ aan A_ 

Balk 17-vs kan met worden ingeschaald, vanwege de draadgroei. 
Balk 18-vs kan niet worden ingeschaald, omdat er van uit wordt gegaan dat de drukbreuk, welke 
7 maal geconstateerd is, een reductie op de strekte zal veroorzaken. 
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l l r nsc w mg van d bIk e a en meen kw lit it kl l a e s asse, vorgens BS 5756 b Ik 19 : a -vs en b Ik 20 a -vs. 
Balk 19-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(H~ 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. -- --- --- ---------- ---------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan 1:11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y. van de 

---- - - -- --------- --------- -~-~~g!~-~~!1- 9_~ -~'!)_~·----------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan o/J van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

--- -- --------- -- - ---------------- !t?~&t~_· ----------- - ----
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming ---- ------------- ---------------- !~~_gt~_._------ ---------

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm 

---- ---------- --- _____ ~!~_e_~~~ -~~~~-~ _'!l_~t_e_r_ !~~_gt_t:·. ____ 
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Scbors/bast, tot einde balk. ---------------- - -------- -------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s IOOmm of wanneer de 
breedte s 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Balk 19-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 20-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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I Balk 20-vs 

I 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Houtzwaarte minimaal2000mmL. 
Dikte minimaal 20mm. 

Niet groter dan Y. van de dikte of 
breedte. ------------ ---- -------- ----- --------

Er wordt van opeenhopende 
kwasten gesproken, wanneer de 

longitudinale scheiding minder is 
dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of Y. van 

--- --- -~~-!~~&t~_ :v.a.'"!-~~-~~!~ : -------
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan o/J van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
______ _____ _ '!l_~t.t:r_ !~~gt~_· ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

---------------~~~g!~:- - -------- --- --
Niet groter dan I mm per 25mm 

--- -~~~~-t~_ ~-~~~ -~ -~~-t~!. !~~S!~: - ---
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

-------------------------- --- --- -- ---
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de len!rte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk ::;; I OOmm of wanneer de 

breedte < 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 
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l h l' nsc a mg van á bIk e a en meen k l" . kt I wa 1te1ts asse, votgens BS 5756 b Ik 21 : a -vs en h Ik 22 a -vs. 
Balk 21-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardbout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm· . 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan \14 van de dikte of 

breedte. 
-- -- -------------- ------------------- ~- ------------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of \14 van de 

----------------- --------- - ~-~~g!~-~~!'- ~-~ -~~~-~-- .. -------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2h van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan IOmm over 2 meter 

-----------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~!l&t_e_. ________________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
------------- ---- --.------ .. -.--. !~!l_gt_e_..-.--- ... ------. 

Scheluw 
Niet groter dan lmm per 25mm 

------ ----------- ----- ~_r_e_~~~~ -~~~~-~ -~~t-~~ !~!lgt~------
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. - ---------------- ------------------------------- --------inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s; I OOmm of wanneer de 
breedtes; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Balk 21-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 22-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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Balk 22-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal2000mm·. 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan \14 van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I : 11. In eI kaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

I Niet groter dan I meter of \14 van 

------- ~~- !~~&t~_ Y!l.~ -~~ -~~!~:-------
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 2

/3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 
Niet groter dan I Omm over 2 

____________ f!l_~t_e_r_ !~!lgt~_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

--.-.----------~~~g!~: - -- ------ --- ... 
Niet groter dan lmm per 25mm 

----~~~~~-t~_ 9.'-:~~ ~ ~_e_t~_r_ ~~~g~~:- .. -
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

------------------------ -------------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk s: I OOmm of wanneer de 

breedtes: 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten . 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

I 
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1 hal" nsc mgvan d bIk e a en meen k f . kl l wa tielts asse, vofJ!ens BS 5756 balk 23 : -vs en bIk 24 a -vs. 
Balk 23-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. ------------------ ---------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

I wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afWijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of '14 van de 

----------------- 0---------'-~~g!~-~~!1- ~-~ _b_~~~: ---------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

I 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan % van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan IOmm over 2 meter 

--- -------------- __ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~!',g_t_e_. ________________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming ----------------- ---------------- !~~,g_t~_·----------------
Scheluw 

Niet groter dan lmm per 25mm 

----------------- ----- ~!~-e_~~~ -~~~~ -~ -~~~~~ !~!l_gt_e_.-----
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
----- ----------- - ---------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk s; I OOmm of wanneer de 
breedte s; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 23-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS 
Balk 24-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse HS 
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I Ba,lk 24-vs 

I 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch bardbout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan Y4 van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I : 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afWijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of Y4 van 

------- ~~- !~!'&t~- y_~'!-~~ -~~!~:-------
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 'IJ van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
____________ '!l_~t-~r_ !~!'.S..t~_· ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

---------------~~~g!~:- --------------
Niet groter dan I mm, per 25mm 

----~~~~sJ:t~_ ~--..:~~ -~ ~~-t~!- ~~~g!~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

-------------------------------------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk s; I OOmm of wanneer de 

breedte s; 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 
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l har nsc mg van d bIk e a en meen k al" . kl I w tielts asse, vorgens BS 5756 balk 25 : -vs en b Ik 26-a vs. 
I Balk 25-vs Balk 26-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenbeden constructief tropisch bardbout constructief tropisch bardbout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. Houtzwaarte minimaa12000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y. van de dikte of Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. breedte. 
------------------ --------------------------------------- -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan 1:11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan 1 :4. 
I Niet groter dan I meter of Y. van de Niet groter dan I meter of Y. van 

Door de dikte I 

.......... ~t:~g!~. ~~.n. 9.t: -~<!1_~-- ......... _____ . _ ~~- !t:r.W~. Y.'l.~ -~~ -~~!~: _. _____ -----------------
Sc beuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7'. van de afmetingen van de dan 7'. van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

----------------- ................ !~f1g_t~_. ................ . .......... _'!l_t:t_t:r_ !t:J1g_!~_. ............ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
----------------- ................ !t:f1g_t~_. ................ . .............. ~t:~g!~: ............... 
Sc bel uw 

Niet groter dan lmm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- _____ ~!~.t:~!~ -~~~~ -~ .JP.~!t:r. !~11_gt_e_. _____ .... ~~~~9_t~- 9.":~~ -~ .fJ1~.t~!. ~~~g!~: .... 
Hol Onbe_Qerkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
----------------- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk ~ I OOmm of wanneer de de balk ~ I OOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A_ 

Balk 25-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 26-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de draadgroei. 
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l h r nsc amgvan deblk enm een a k l' . kl l wa lle1ts asse, votgens BS 5756 b 1k 27 : a -vsen bIk 28 a -vs. 
Balk 27-vs Balk 28-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm·. Houtzwaarte minimaal 2000mm·. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y. van de dikte of Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. breedte. ------- -- --------- --------------------------------------- --------------------- ----------------
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is . hersteld is. 

Niet groter dan I: 11 . In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y. van de Niet groter dan I meter of Y. van 

------- ------ ---- --------- -~~J!g!~-~~_n_ ~-~ -~é!l_~·---------- ------- ~~- !~~gt~- y_a_'! -~~ -~~!~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7'3 van de afmetingen van de dan 7'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

----------------- ---- ----- ---- --- !~~gt~:- --------------- ____________ '!"_~t_t:r_ !~~g_t_e: ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming ---------------- - ---------- ------!~~gt~. - -- -- ----------- ------ ---------!~'!~~:---------------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

--------------- -- ----- ~_r~-t:~!~ -~~~~ -~ -~~t_t:~ !~~g_t_t:·_---- ----~~~~~_t_e_ 9.':<?~ _2_ ~_e_t~_r_ !~'!~~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. ---- - -- - ---- -- --- ------------------- -------------------- -------------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk :::; I OOrurn of wanneer de de balk :::; I OOrurn of wanneer de 
breedte :::; 225mm. breedte :::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A. 

Balk 27-vs kan worden ingeschaald in kwaJiteitsklasse HS 
Balk 28-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de aanwezigheid van rot. 
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1 hal" nsc mgvan de b Ik a en meen k l" . kl I -wa llelts asse, votgens BS 5756 b Ik 29 : a -vs en b Ik 30 a -vs. 
Balk 29-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hard hout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. 
------------------ ---------------------------------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y. van de 

----------------- --------- _1-~~g!~-~~!1- _cl_~-~~~-~-----------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7S van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan IOmm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~~gt~_.--------.-------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming ----------------- ________________ !~~gte_. ________________ 

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ----- ~!~-~~!~ -~~~~-? -~~t-~~ !~~-gt-~------
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
----------------- ---------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk ::; I OOmm of wanneer de 
breedte < 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

Balk 29-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 30-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse HS. 
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Balk 30-vs 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch bardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal20mm. 
Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: 11. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of Y. van 

_______ ~~- !~~g_t~- ~-a-~-~~-~~!~: _______ 
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 7S van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan IOmm over 2 
____________ I!I_~t-~r_ !~~gt~_. ____________ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

--------------- ~~~g!~:---------------
Niet groter dan I mm per 25mm 

----~~~~~t~_ ~-":~~ _2_ ~~-t~!- ~~~~~:----
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

-------------------------------------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk ::; I OOmm of wanneer de 

breedte < 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 



TuI e technlsrhe uniV~r51telt emdhDVI!I1 Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
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1 hal" nsc mgvan de balk en meen kwal" · kl l 11e11s asse, vorgens BS 5756 b 1k 31 : a -vsen bIk 32 a -vs. 
Balk 3Ivs 

11 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm1

. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
I Niet groter dan V.. van de dikte of 

breedte. 
- ----------------- ------------ ------------- ------- -------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: IJ. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V.. van de 

-- ---- ---------- --- --- ----!~~S!~. "Y~!I. ~-~ ~'!!~-- --- -- ----
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

I 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ------ --- ------- !~!_l_&t~_.- --- - -- - - -------
Krom 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming 

------- - --- --- --- ------- --------- !~!_l_&t~_.------ - -- - ------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm 

-- --- ------------ ----- ~!~_€!_~!~ -~"Y~~-? .'!!~!~~ !~!_l_gt_(!_. _ -- --
Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. ----------------- -- -- ------------------ -- ---------------inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefseJ doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk :::; I OOmm of wanneer de 
breedte :::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in". Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Bal.k 31-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 32-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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I Ba'lk 32-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal 2000mm· . 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan V.. van de dikte of 

breedte. ------------------------------------ -
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I: IJ. In elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4 . 
Niet groter dan I meter of V.. van 

-------~~- !~!_tgt~- y_a_'! -~~ -~~!~:- - - - ---
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 7'3 van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan IOmm over 2 
____________ '!'_~t_t:r_ !~!_l_&t~_. ________ ____ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

--------------- !~~S!~:- ----- - ------ --
Niet groter dan I mm per 25mm 

----~~~~~-t!!_ ~-':~~ -~ -~~-t~!- !~~~~: -- --
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balt<. 

--------------------- -- ----- ---------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk:::; JOOmm ofwanneer de 

breedte :::; 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

I 

I 

I 

1 
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l h r nsc a mgvan d bIk e a en meen kwal" . kl I ttetts asse, votgens BS 5756 b Ik 33 : a -vs en b lk34 a -vs. 
Balk 33-vs Balk 34-vs 

Toegestane grenswaarden voor 

I 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mmz. Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y. van de dikte of Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. breedte. ------------------- --------------------------------------- -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y. van de Niet groter dan I meter of Y. van 

----------------- ----------~~~g!~-~~!1. ~-~ -~~~----------- ------- ~_e_ !~l_lgt_e_ Y_<l_~ _c!~ -~~!~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7'3 van de afmetingen van de dan 7'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan IOmm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

----------------- ---------------- !~!l_gt_e_.---------------- ____________ '!l_~t-~r_ ! ~1_1_gt_e_. ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming ----------------- ________________ !~l_l_gt_e_. ________________ --------------- ~~~g!~:---------------
Scheluw 

Niet groter dan lmm per 25mm Niet groter dan lmm per 25mm 

----------------- _____ ~_r_e_e_c!~~ -~~~~ _? _'!!_~~~~ !~l_l_gt_e_. _____ ----~~~~~_t_e_ 9_':'~~ -~ _I1_1_e_t_e_r_ ~~~gt~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
----------------- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk ::; I OOmm of wanneer de de balk ::; I OOmm of wanneer de 
breedte ::; 225mm. breedte::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A. 

Balk 33-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege een te grote kwast aan de onderzijde. 
Balk 34-vs kan niet worden ingeschaald, omdat er vanuit wordt gegaan dat de insectenschade 
(010mm) een reductie op de sterkte zal veroorzaken. 
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l hal" nsc mgvan á balk e en meen k al"t "t kl I w 1 ets asse, votl{ens BS 5756 balk 35 : -vsen balk36-vs. 
Balk 35-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mml. 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan '14 van de dikte of 

breedte. ------------------ ---- -- --------------------- - -----------
Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitud i na Ie longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. Jn elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

afwijking dan J :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of '14 van de 

---- --- ------ ---- -- --- ----- ~~'!S!~-~~!1. ~-~ -~!!~~ ---- - - - -- - -
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Niet door de 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
groter dan de breedte van de balk. 

De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 1'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbe~erkt 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter 

----------------- ---------- -- ---- !~!lg_t~_.------- - - - - - ----

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
--- ---------- ---- --- -- ----------- !~!lg_t~_.-- -- -- .... . ..... 

Scheluw , 
Niet groter dan I mm per 25mm 

-- --------------- -- .-. ~!~-~~~~ ~~~~-~ _f!l_~t-~r_ !~!lgt_~·- .... 
Hol i Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. - --- ------ -------- -- ------------------------------- ------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart balk ~ I OOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 
--

Balk 35-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 36-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse HS. 
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Balk36-vs 
Toegestane grenswaarden voor 
constructief tropisch hardhout 

(HS) 
Houtzwaarte minimaal2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. 
Niet groter dan '14 van de dikte of 

breedte. --- -- --------------------------------
Er wordt van opeenhopende 

kwasten gesproken, wanneer de 
longitudinale scheiding minder is 

dan twee maal de breedte of 
wanneer de draad niet volledig 

hersteld is. 
Niet groter dan I : 11. Jn elkaar 
grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. 
Niet groter dan I meter of '14 van 

-------~~- !~~g_t~_ Y~'! -~~ -~~!~:--- - ---
Alleen toegestaan aan de 

uiteinden van de balken met een 
lengte niet groter dan de breedte 

van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 
dan 1'3 van de afmetingen van de 

balk. Lengte van de wan is 
onbeperkt. 

Niet groter dan I Omm over 2 
___ __ __ _____ f!l_~t-~r_ !~!l_gt_e_. _______ _____ 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

. .. . -- ---- ---.- ~~'!g!~: .- - ...... . .. -.-
Niet groter dan I mm per 25mm 

. ... ~~~~~-t~_ ~-...:~~ -~ ~~-t~_r_ ~~~S!~: .... 
Onbeperkt. 

Niet groter dan de breedte van de 
balk. 

---------------------------- -- -------
Niet groter dan 1.5 maal de 

breedte of niet groter dan 0.2 maal 
de lengte van de balk. 

Niet toegestaan als de dikte van 
de balk ~ I OOmm of wanneer de 

breedte ~ 225mm. 

I 

Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

actieve insectenaantasting is 
toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ 

I 
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1 h r nsc amgvan d bIk e a en meen k r · kl I wa lleliS asse, votJ!ens BS 5756 b Ik 37 : a -vs en bIk 38 -vs. a 
Balk37-vs Balk 38-vs 

Toegestane grenswaarden voor I Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan Y4 van de dikte of Niet groter dan Y. van de dikte of 

breedte. breedte. 
------------------ --------- ---- ------------- ------- ------ -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
: hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11. ]n elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of 1!. van de Niet groter dan I meter of Y. van 

--- ----- --------- --- -- -- -- _l_~~g~~-~~!1_ 9_~ ~~~-~·---------- _______ ~~- !~~gt~_ y_a_~ -~~ -~~!~: _______ 
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2IJ van de afmetingen van de dan ~3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

---- ------ ----- -- --------------- -!~~_gt_e_.------- ----- ---- ___ _________ '!l_~t-~r_ !~~_gt~_. ________ ___ _ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter 

1 

Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming ----------------- ---------------- !~!Jgt_e_.- ------ ---- ----- ---------------!~~g~~:----------- ----

Scheluw 
Niet groter dan lmm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

--- ----- --------- --- -- ~!~-~~!~ -~~~~-~ ,J!I_~t-~~ !~!l_gt_e_._---- ----~~~~~t_e_ 9_":~~ ~ ~_e_t~!- !~~g_t~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 

~~~~~~:~~~~-- - _I 
Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, balk. balk. --------------------------------------- ----------------------------- ----- ---
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk s; I OOmm of wanneer de de balk :<::; I OOmm of wanneer de 
breedte s; 225mm. breedte s; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in ". Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A. 

Balk 37-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 38-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de aanwezigheid van rotaantasting. 
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l ~al' nsc 1 mg van d bIk e a enm een k l't'kl I wa t .etts asse, votgens BS 5756 b Ik 39 : a -vs en b lk40 {l -vs. 
I Balk 39-vs Balk 40-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm2

• Houtzwaarte minimaal 2000mm2
. 

Dikte minimaal20mm. Dikte minimaal 20mm. 

I Afmeting 
Niet groter dan Y4 van de dikte of Niet groter dan '/.s van de dikte of 

breedte. breedte. 
------------------ --------------------------------------- -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

I 
Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan 1:11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of '/.s van de Niet groter dan I meter of '/.s van 

----------------- --------- -'-~~g!~-~~!1-~-~ !:'_1!~·---------- _______ ~~- !C?I_lg_t~_ y_a_~ -~C? -~~!~: _______ 

Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 
Alleen toegestaan aan de 

Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan o/, van de afmetingen van de dan :Y, van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan 1 Omm over 2 meter Niet groter dan IOmm over 2 

--------------- -- ---------------- !~l_lgt~-------- ---------- ____________ '!l_~t_t:r_ !C?I_lgt~_. ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
---------- ------- ----------------!~!lEf~------------------ -------------- -'-~~g!~:---------------
Scheluw 

Niet groter dan lmm per 25mm Niet groter dan lmm per 25mm 

---------- ------- ----- ~!~.t:~~~ -~~~~ -~ _'!1_~~~~ !~!J_gt_t:·_---- ----~~~~~t~- ~.":C?~ -~ -~~-t~!_l_~l_l~~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 

I Schors/bast, 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 
tot einde balk. balk. ----------------- --------------------------------------- ------- ------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk~ lOOmmof wanneer de de balk ~ 1 OOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

' 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A_ 

Balk 39-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse HS. 
Balk 40-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de aanwezigheid van rotaantasting. 
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TuI e technisch unlver;itPil ~indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! Amcrican Cedar" 
BIJLAGE 8 - oktober 2006 

l har nsc mg van deh Ik a entneen k al" · kl I "' tletts asse, votgens BS 5756 b Ik 41 : a -vs en b lk42 a -vs. 
Balk 41-vs Balk 42-vs 

I 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout constructief tropisch bardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm·. Houtzwaarte minimaal 2000mm1

. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan v. van de dikte of Niet groter dan v. van de dikte of 

breedte. breedte. ------------------- ------ ---- ---------------- ------------- -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan l: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11 . In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of v. van de Niet groter dan I meter of V4 van 

--------- -------- . -.------- ~~~g!~-~~!1. 9.~ ~!!~~-------- --- ------- ~~- !~l_lg_t~_ ~_a-~ _q~ -~~!~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2!J van de afmetingen van de dan 2!J van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

------- - -- ------- --- -------- ----- !~11g_t~-·---------------- ____________ '!l_~t_e_r_ !~11g_t~_. ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
--------- ------- - -- ---------- ---- !~11g_t~------- ---------- - --------------- ~~'!g!~: ---------------
Scheluw 

Niet groter dan lmm per 25mm Niet groter dan lmm per 25mm 

--------- -- ------ ----- ~!~-~~~~ -~~~!-~ -~~~~~ !~11_gt_t:·.---- ----~!~~~~t~_ ~-':'~~ ~ ?..l~.t~!. ~~'!S!~: ----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
--------- ------ -- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk :5.: lOOmmof wanneer de de balk :5.: lOOmmof wanneer de 
breedte :5.: 225mm. breedte :5.: 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wor(ft Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ aan A_ 

Balk 41-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de aanwezigheid van rotaantasting. 
Balk 42-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
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TU Ie techtllsthe untversltdl ellldhtlV ~ Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 8 - oktober 2006 

1 h ,. nsc a mg van d bIk e a en meen k /"t "t. kl I wa 1 e1 s asse, vorgens BS 5756 balk 43 : . -vs en balk 44 -vs. 

! Balk 43-vs Balk 44-vs 
I Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 

Onvolkomenheden 
I 

constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 
I (HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V4 van de dikte of Niet groter dan V4 van de dikte of 

breedte. breedte. 
----------------- --------------------------------------- -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V4 van de Niet groter dan I meter of V4 van 

---------------- ----------~~~g!~-~~!1_9_~ -~~~-~·---------- -------~~- !~!1-gl~- y_~ -~~ -~<1!~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan ~ van de afmetingen van de dan ~ van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen I 
Niet groter dan IOmm over 2 meter Niet groter dan 10mm over 2 

----------------- ---------------- !~!1-_gt~_.---------------- ____________ l!l_~t-~r_ !~!1-_gt~_. ____________ 

Krom 
I 

Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 
Vervorming ---------------- !~!1-_gt~_.---------------- ---------------~~~g!~:------------------------------- l 

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ----- ~_r~_e_~~~ -~~~~-~ _'!!:~~~~ !~!1-_gt_e_._---- ----~~~~~t~_ ~-V:~~-~ -~~-t~_r_ ~~~gt~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. ----------------- --------------------------------------- -------------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk ::; 1 OOmm of wanneer de de balk ::; 1 OOmm of wanneer de 
breedte ::; 225mm. breedte::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A. 

Balk 43-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 44-vs kan niet worden ingeschaald, omdat er vanuit wordt gegaan dat de insectenschade 
(4xl2mm2

) een reductie op de sterkte veroorzaakt. 
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TuI e techn ische universiteit Bindhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 8- oktober 2006 

1 har nsc mgvan á bIk e a en meen k r · kl I wa ttetts asse, votgens BS 5756 b Ik 45 : a -vsen b lk46 a -vs. 
I Balk 45-vs Balk 46-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenbeden constructief tropisch hardhout constructief tropisch bardbout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal2000mm-. Houtzwaarte minimaal 2000mm1

. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan 1/4 van de dikte of Niet groter dan 1/4 van de dikte of 

breedte. breedte. 
------------------ --------------------------------------- -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: I I. In elkaar 
Draadverloop 

I 
grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan 'I meter of 114 van de Niet groter dan I meter of Y.t van 

----------------- ---------- ~~~g~~-~~!1- 9_~ -~~~~-------- --- ------- ~~- !~l_lgt~_ y_a_~ -~~ -~~!~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 2h van de afmetingen van de dan 2h van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan IOmm over 2 

----------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~1_1g_t_e_. ________________ ____________ '!l_~t-~r_ !~l_lg_t~_· ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
----------------- ---------------- !~l_l_gt_e_._------- -------- --------------- ~~~g~~:---------------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ----- ~!~-~~~~ -~~~~-~ _'!l.~~~r_ !~l_l_gt_~·----- ----~~~~9_t~_ 9_":~~ ~ ~~-t~!- ~~~gt~:----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
----------------- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk:::; IOOmm of wanneer de de balk :::; I OOmm of wanneer de 
breedte :::; 225mm. breedte :::; 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A_ aan A_ 

Balk 45-vs kan worden ingeschaald in kwahteitsklasse HS 
Balk 46-vs kan worden ingeschaald, omdat er vanuit wordt gegaan dat de insectenschade 
(4xl2mm1

) een reductie op de sterkte veroorzaakt. 
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TuI e lechnisChl! un!YI!!'!;i(l!ill!lndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 8- oktober 2006 

1 h r nsc a mgvan de b Ik a en meen kw Ft "t kl I a 1 ets asse, votgens BS 5756 b Ik 41 : a -vs en b lk48 -vs. a 
Balk 47-vs Balk48-vs 

Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomen beden constructief tropisch hardbout constructief tropisch hardhout 

(HS) (HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mmL. Houtzwaarte minimaal 2000mm-. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V. van de dikte of Niet groter dan'!. van de dikte of 

breedte. breedte. 
------------------ ' --------------------------------------- ---------------------- ---------------

I 

Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

Niet groter dan I: IJ. In elkaar Niet groter dan I: IJ. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 

afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V. van de Niet groter dan I meter of '!. van 

--------------- ----------~~~g!~-Y~?- ~-~ -~'!~~·---------- ------- ~~- ~~~~~- Y_ll:~ -~~-~~~:-------
Scheuren Alleen toegestaan aan de uiteinden 

Alleen toegestaan aan de 
Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan 7!. van de afmetingen van de dan 7'3 van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan I Omm over 2 meter Niet groter dan IOmm over 2 

---------------- ---------------- !~~_gt_e_._--------------- ____________ rp._~t-~r_ ! ~~gt_e: ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
----------------- ---------------- !~~g_t~_·---------------- -------------- }~~g!~:- --------------

Scheluw I 

Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- _____ ~!~-~~!~ -~y~~-~ -~~!~~ !~~_gt_e_. _____ ----~~~~~t_e_ ~-V:~~-~ _rp._e_t~!- ~~~g~~:----
Hol , Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend I Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. ----------------- --------------------------------------- -------------------------------------
inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk ~ I OOmm of wanneer de de balk ~ I OOmm of wanneer de 
breedte ~ 225mm. breedte ~ 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A. Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

I 
aan A. aan A. 

Balk 47-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 48-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de aanwezigheid van rotaantasting. 
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T'U Ie techniSChe univ<!!Siteit l'indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 8 - oktober 2006 

1 hal" nsc mg van d bIk e a en meen kw /" . kl I a tletts asse, votgens BS 5756 b Ik 49 : a -vsen b Ik 50 a -vs. 
I[ Balk 49-vs Balk 50-vs 

I' I 
Toegestane grenswaarden voor Toegestane grenswaarden voor 

Onvolkomen heden constructief tropisch hardhout constructief tropisch hardhout 

! (HS) (HS) 

Afmetingen I 
Houtzwaarte minimaal 200omm-. Houtzwaarte minimaal 2000mmL. 

Dikte minimaal 20mm. Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
I 

Niet groter dan Y. van de dikte of Niet groter dan Y. van de dikte of 
breedte. breedte. 

------------------- --------------------------------------- -------------------------------------
Er wordt van opeenhopende Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. hersteld is. 

I 
Niet groter dan I: 11. In elkaar Niet groter dan I: 11. In elkaar 

Draadverloop 
I 

grijpende draad geen grotere grijpende draad geen grotere 
afwijking dan I :4. afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of Y. van de Niet groter dan I meter of 1/. van 

----------------- ---------- ~~~g!~-~~!1- 9_~ -~~~-~------ ----- _______ ~~- !~f1g_t~- y_a_~ -~1? -~él!~: _______ 

Scheuren 
I 

Alleen toegestaan aan de uiteinden 
Alleen toegestaan aan de 

Niet door de uiteinden van de balken met een 
dikte 

van de balken met een lengte niet 
lengte niet groter dan de breedte 

groter dan de breedte van de balk. 
van de balk. 

De afmetingen van de rand en de De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan '% van de afmetingen van de dan '% van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan 1 Omm over 2 meter Niet groter dan I Omm over 2 

-----------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~11_g_t_e_. ________________ ____________ '!l_~t-~r_ !t?f1_g_t~_· ____________ 

Krom 
Niet groter dan 8mm over 2 meter Niet groter dan 8mm over 2 meter 

Vervorming 
----------------- ________________ !t?J1_g_t_e_. ________________ ---------------~~~g!~: ---------------
Scheluw 

Niet groter dan I mm per 25mm Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ---- -~-r~-~~!~ -~~~~-? -~~!~~ !~f1_gt_~·----- --- -~~~~~t~- 9_~1?~ ~ !:1~-t~!- ~~~g!~: ----
Hol Onbeperkt. Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. balk. 
----------------- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte Niet groter dan 1.5 maal de 
bastweefsel doorlopend of niet groter dan 0.2 maal de lengte breedte of niet groter dan 0.2 maal 

tot einde van de balk. de lengte van de balk. 
Niet toegestaan als de dikte van de Niet toegestaan als de dikte van 

Ingesloten hart balk s I OOmm of wanneer de de balk s I OOmm of wanneer de 
breedte s 225mm. breedtes 225mm. 

Houtworm en boordergangen zijn Houtworm en boordergangen zijn 
toegestaan wanneer deze voldoen toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen aan de eisen genoemd in A. Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. aan A_ 

Balk 49-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse HS. 
Balk 50-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de draadgroei. 
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TuI e tectlnische un ivefliltl!ll emdhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 8 - oktober 2006 

l hal' nsc mgvan de b Ik a en meen k I' . kl I wa 1tetts asse, votgens BS 5756 b Ik 51 : a -vs. 
Balk 51-vs 

Toegestane grenswaarden voor 
Onvolkomenheden constructief tropisch hardhout 

_(HS) 

Afmetingen 
Houtzwaarte minimaal 2000mm2

• 

Dikte minimaal 20mm. 

Afmeting 
Niet groter dan V. van de dikte of 

breedte. 
------------------ --------------------------------------- -------------------------------------

Er wordt van opeenhopende 

Kwasten 
kwasten gesproken, wanneer de 

Longitudinale longitudinale scheiding minder is 
scheiding dan twee maal de breedte of 

wanneer de draad niet volledig 
hersteld is. 

Niet groter dan I: 11. In elkaar 
Draadverloop grijpende draad geen grotere 

I afwijking dan I :4. 

Door de dikte 
Niet groter dan I meter of V. van de 

----------------- --------- -~-~~g!~-~~!1- st_~ !J_!!I_~·------ ---- -------------------------------------
Scheuren 

Niet door die 
Alleen toegestaan aan de uiteinden 
van de balken met een lengte niet 

dikte gr_oter dan de breedte van de balk. 
De afmetingen van de rand en de 
voorzijde mogen niet minder zijn 

Wan dan '% van de afmetingen van de 
balk. Lengte van de wan is 

onbeperkt. 

Gebogen 
Niet groter dan lOmm over 2 meter 

----------------- ---------------- !~!l_gt~_·---------------- -------------------------------------

Krom 
Niet groter danSmmover 2 meter 

Vervorming ----------------- ________________ !~!l_gt_e_. ________________ -------------------------------------

Scheluw 
Niet groter dan I mm per 25mm 

----------------- ---- -~_r~-~~!~ _<~~~_r-~ -~~~~~ !~!l_gt~_·_---- -------------------------------------

Hol Onbeperkt. 
Doorlopend Niet groter dan de breedte van de 

Schors/bast, tot einde balk. 
---------------- --------------------------------------- -------------------------------------

inclusief Niet Niet groter dan 1.5 maal de breedte 
bastweefsel doorlopend I of niet groter dan 0.2 maal de lengte 

tot einde I van de balk. 
I Niet toegestaan als de dikte van de 

Ingesloten hart I 
balk:-::; IOOmm of wanneer de 

breedte:-::; 225mm. 
Houtworm en boordergangen zijn 

I 
toegestaan wanneer deze voldoen 
aan de eisen genoemd in A_ Geen 

Biologische aantasting en actieve insectenaantasting is 
andere gebreken toegestaan. Er is geen rot 

toegestaan, behalve in kwasten. 
Vlekken van rotaantasting is 

toegestaan. 

Overige gebreken 
Toegestaan, mits voldaan wordt 

aan A. 

Balk 51-vs kan worden mgeschaald m kwahteJtsklasse HS. 
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Bijlage 9 

Insc,haling van de balken in een kwaliteitsklasse, 
volgens NEN 5483. 



TuI e technische umversnei eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a tnf( van d bIk e a en meen k r · k l wa tletts lasse, volgens NEN 5483 b Ik 1 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar I Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar I 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie beart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm I Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar ' Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
I Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten J I Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren I Toe~ aatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scbeuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot 1 OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 

Spint 0.3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per IOOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 1-vs kan worden inu:eschaald in kwaliteitsklasse B. 
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TuI e l dlll!Sc:h~ unM!f!;lt~il eindiloven Onderz_oeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen k r · kl l wa tletts asse, vorgens NEN 5483 b Ik 2 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B I c 
Boordergangen 

Tot I ,5mm en I 0 stuks 
Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 
--

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

I Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

'I lang 

I Toelaatbaar tot I OOmm 
Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
einden 

einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0.3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk l~vs kan niet worden ineeschaald, vanwege mechanische beschadiging en draad. 
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TuI e lec.hnisChf' univel':ilteit eináhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h [" nsc a mg van d b Ik e a enm een k r · kl I wa tletls asse, votgens NEN 5483 b Ik 3 : a -vs. 

Onvolkomen heden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Ha rsza kke n/kal kza kken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar ] per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
lOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300rnm lang 
lang 
Toelaatbaar tot l OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte l6mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 3-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e ter.hnlsche ~nrversite einahoven Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 hl' nsc a mg van d bIk e a en meen kw f ï kl l a 1te1 s asse, vorgens NEN 5483 b Ik 4 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie beart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekbout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Cbem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 1-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e technisrhe universltelt eindhollen Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l har nsc mg van d bIk e a en meen k l"t ., kl I wa 1 ets asse, votgens NEN 5483 b Ik 5 : a -vs. 

Onvolkomenheden A 
I 

B c 

Boordergangen 
Tot 1.5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen cis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar r Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I I per m 1 toelaatbaar I Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 

I 
2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 
I 

I per m 1 toelaatbam >35mm Niet toelaatbaar -Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 

1 

IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lan_g_ 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar 
1 

Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte l1 6mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 1'6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per IOOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 5-vs kan worden ingeschaald vanwege mech. besch., draad en insectenschade. 
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TU Ie technl~hE' UniYl'[ llell emd.hQven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h r nsc a mi( van d bIk e a enm een k r · kl I wa llelts asse, vot!(ens NEN 5483 b Ik 6-: a vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1 ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

I 

I <5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde ,I 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m 1 toeraatbaar 
Kwasten kwasten ~ I 35mm 

I I >35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

I Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 
I 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

I 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
einden 

einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperk"! toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 6-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de ringscheur. 
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TuI e techn iuhe Uf\IVeJ!oiteit ~ i ndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 har nsc mgvan d bIk e a en meen k r · kl I wa 1tetts asse, vo.gens NEN 5483 b Ik 7 : a -vs. 

Onvolkomen heden A B c 

Boordergangen 
Tot 1 ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszak'ken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

I 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

I 
>35mm Niet toelaatbaar 1 per m 1 toelaatbaar 

J Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
lOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot 1 OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max, 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte I6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan I 
Niet toelaatbaar 

Mechanische bescbadigi_ng Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 7-vs kan worden in~::escbaald in kwaJiteitsklasse C. 
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TU Ie techtli &.!! unlVI!!Silt>IL einciho~ert Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l li r nsc w mg_ van d bIk e a en meen k [" . kl l wa tletts asse, vor!fens NEN 5483 b Ik 8 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

I Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk I Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte I Geen cis 

Harszakken/kalkzakken I Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart I Niet toelaatbaar 

Brittie heart 
I 

Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast I Niet toelaatbaar 

<Smm 'I Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. r Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring I 
Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

I Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang Splijtscheuren breed en tot I OOmm 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting ] Wit tot geel Niet toelaatbaar 

I Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0.5x maat van 
aangrenzende zijde 

I Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

I Chem. reacties Niet toelaatbaar 

L Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

I Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming I 

4mm per 2m houtlengte 8mm I' Scheluw 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 8-vs kan worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e ~~ l nlstl1 unlVI'ISileil lnl!hOVI!ll Onderzoeksrapport van" Central American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h /' nsc a mg van d bIk e a en meen k /' . kl I wa lle1ts asse, vorgens NEN 5483 b Ik 9 : a -vs. 

Onvolkomen heden A 
I 

B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. ' Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm , Niet toelaatbaar : I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring 1 Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar I Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot lOOmm 

Toelaatbaar tol 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niettoelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 9-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e trchnlsche unlv r ilrll tlndhove Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l hal" nsc mgvan á bIk e a en meen k n ·t kl l wa 1 ets asse, votgens NEN 5483 b Ik JO : a -vs. 

OnvoJkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie beart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

, Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiebout; trekbout Beperkt toelaatbaar 

I Haarscheuren Toelaatbaar 

i Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwend_ige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500rnm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Cbem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m boutlengte I 8mm 

hol 2mm per I OOmm boutbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 
' 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 10-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e technische universttelt mdiJoyell Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

1 h r nsc a mg van á bIk e a en meen kwal't 't kl l 1 e1 s asse, vorf{ens NEN 5483 b Ik 11 : a -vs. 

Onvolkomenheden I A B c 
~ Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 4 mm toelaatbaar Boordergangen 
per m1 toelaatbaar 

I Tot 1,5 mm toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar I Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm I Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar I, Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mrn lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mrn lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zUde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 11-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e tcchni~thl' UniversTiet efndhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BJJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc ,a mg van d. h Ik e a en meen k rt 't kl I wa 1 ez s asse, vorgens NEN 5483 h Ik 12 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen cis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar I Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. I 

Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

' 
Splijtscheuren breed en tot IOOmm 1 Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot I OOmm ~oe laatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
einden 

nden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

IJlloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 
I 

I6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal) banden toegelaten 

~alk 12-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e tcdlnis.che ~nlversitelt lndtmven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h I' deh Ik k ar . kl I NEN 5483 h Ik 13 nsc a mg van a en meen w llells asse, vorgens : a -vs. 
--

Onvolkomenheden A B I c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen cis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie beart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar l perm 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar l per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar I Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de I 

lengte toelaatbaar tot 
Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 

Spint 0,3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

I en 0,5x maat van 
, aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen , 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte l6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per l OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 
-

Balk 13-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TU Ie techmsc.hf' uni~ l'S tel! eindholfen Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 nsc h r a mg van d bIk e a en meen kwart 't kl I 1 ets asse, votgens NEN 5483 b Ik 14 : a -vs. 

Onvolkomenheden 
11 

A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

logegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren I Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOrnm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige i 

scheuren 
Niet toelaatbaar 

scheuren I Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren 

I 

breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300rnm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOrnm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs J Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

I Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één züde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering 
I 

Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 14-vs ~kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 

9-15 



TuI e tec:hnl~he universiteit eindiloven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van deb Ik a en meen k l"t ., kl I wal e1 s asse, votgens NEN 5483 b Ik 1 : a -vs. 
I 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1 ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar I Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast 1 Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatba.:'lf tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder I Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs 
I 

Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

I Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen I 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw I 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 15-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 

9-16 



TuI e Iecnnl~che unl~ers l t tl elndho~en Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 nsc hal' mgvan d bIk e a en meen k al't 't kl I w 1 e1 s asse, volgens NEN 5483 b Ik 16-: a vs. 

Onvollkomeoheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. I 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groei ringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm 1 Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Toelaatbaar tot 
Langsscheuren Niet toelaatbaar 

IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
I 

Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 

I 

Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300rnrn lang 

lang 

I Toelaatbaar tot I OOmm 
Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

Eindscheuren 
I 

lang, totaal van beide 
einden 

einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs I Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- ,J Bruin tot rood 
I 

Niet toelaatbaar 

aantasting 11 Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop 
I 

Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

I Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechani.sche beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 16-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e technische unilllll'5ilei t l!lfitJhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9 -oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen k n ·t kl I wa 1 e1 s asse, votgens NEN 5483 b Ik 17 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 r 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet todaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0.3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0.5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 17-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e techmsthe unive~IU!!II!imlhovell Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 hal" nsc mg_van d bIk e a en meen kw l" . kl I a tielts asse, votxens NEN 5483 b Ik 18 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/ka'llaa kken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

I Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 18-vs kan worden ingeschaald, vanwege drukbreuk. 
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TuI e JechniSChe UnllfersileiiPindhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h c nsc a mg van d bIk e a en meen kw I" • kl I a ttetts asse, votgens NEN 5483 b Ik 19 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot ma"X. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 19-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e lccJJrti til urplvr!'>llelt elndiiOVt!n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h r nsc a mg van d bIk e a en meen k r · kl I wa 1te1ts asse, volgens NEN 5483 b Ik 20 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1.5mrn en 10 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 1 Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet loclaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmrn lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 'I Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren I breed en tol 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mrn lang 

lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende züde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Cbem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mrn 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mrn 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 20-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e technisch~ liOIVef';iteif Pi nelhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

I h r nsc a mg van d bIk e a en meen k l' . kl I wa ttetts asse, voLgens NEN 5483 b Ik 21 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet todaalbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar 1 per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar 1 per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
lOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
I Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm 

lang 
Toelaatbaar tot 1 OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zUde en 0,5x 

Spint 0,3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 21-vs kan niet worden ine;eschaald, vanwee;e mechanische beschadiging. 
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TuI e lectmfsche uruv~rsrL~tleindhove Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h I" nsc a .mg van d b Ik e a en meen k , .. kl I wa ttetts asse, vorgens NEN 5483 b Ik 22 : a -vs. 

Onvolkomenbeden I A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps 
I 

Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zacbte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

i Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 

! 

Toelaatbaar tot I OOmm 
Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
einden 

einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 

I 

0,3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en 05x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom Smm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte Smm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 22-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e terhnische Ullllltl~ltt'il elrJdluwen Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h l' nsc a tnK van de b Ik a en meen k art 't kl I w 1 ets asse, vorKens NEN 5483 b Ik 23 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 
Tot I ,5mm en I 0 stuks I 

Boordergangen 
per m 1 toelaatbaar 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

logegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring I Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm llang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot IOOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 
' 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zUde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 23-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de hoeveelheid kwasten. 
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TuI e technische HllvPrSIU!ÎI elndhov 11 Onderzoeksrapport van "Centra1l American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d. b Ik e a enm een k l" . kl I wa ttetts asse, votg(!nS NEN 5483 b Ik 24 : a -vs. 

Onvolkomen heden A B 
I 

c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1.5 mm toelaatbaar 
I 

Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps I Ni~t toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 
' 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 
I 

1 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar lol 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 
' 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan I 

I 

Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 24-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de boeveelheid kwasten. 

9-25 



TuI e I chnische universit it èlndhoven Onderzoeksrapport van "Central Americao Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h r nsc a mg van de b Ik a en meen k l"t ., kl I watets asse, votf.[ens NEN 5483 b Ik 25 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar ! Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 11 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mrn lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm l.ang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zUde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering ' Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 
I 

16mrn 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 25-vs kan worden ingeschaald in 'kwaliteitsklasse A. 

9-26 



TuI e lethnlstitt' uniVCI'!illfll Plnuttoven Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen kw l' . kl l a ttetts asse, vo rgens NEN 5483 b Ik 26-: a vs. 

Onvolkomenheden A 
I 

B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

logegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot ma"X. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0.5x maal van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 
,I 

16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 
1 

8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 26-vs kan niet worden ingeschaald vanwege drukbreuk. 

9-27 

I 

I 

I 

I 



TuI e leChlliS<h IJOIV!!f"SÏlell emdhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

1 h l" nsc a mg van d bIk e a en meen k l"t "t kt l wa 1 e1 s asse, votgens NEN 5483 b Ik 27 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1.5mm en 10 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperk1 toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaàtbaar 

Langsscbeu ren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 27-vs kan niet worden ingeschaald vanwege mecb. bescb. en de boeveelb. kwasten. 
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TuI e lec:hnische uniVN~IIell indhove.n Onderzoeksrapport van "Centra) American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h l" nsc a mg van d bIk e a en meen k ar . kl I w 1te1ts asse, votgens NEN 5483 b Ik 28 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 perm 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mrn 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toe laatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toel.aatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot O,Jx maat van één zijde en 0,5x 
Spint O,Jx maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mrn 

Krom 8mm per 2m houtlengte I6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2rnm per 1 OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 
-

Balk 8-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitskJasse A. 
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TuI e l~d1nische universtl Jt elnClhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l har nsc mgvan d bIk e a en meen k r · kl l wa ttetts asse, volgens NEN 5483 b Ik 29 : a -vs. 

Onvomkomen heden A B c 
Boordergangen 

Tot I ,5mm en I 0 stuks 
Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart I Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per rn 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

I Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 
I 

8mm per 2m houtlengte l6mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 29-vs kan worden ingeschaald, vanwege drukbreuk. 
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TuI e l• tl1nisth llllivers"tei eintJh(N Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

I h I' nsc -a mg van d bIk e a en meen k I' . kl I wa 11e1ts asse, volgens NEN 5483 balk 30 : -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1.5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm I Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde I 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 1 35mm 
, >35mm Niet toelaatbaar 1 per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekbout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot JOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar 1 Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar I BepcrJ...i toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scbeluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 30-vs kan niet worden ineeschaald vanwege mech. besch. en zachte kwasten. 
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TuI e technische Lml~ I ftt>il elndhDYI!ll Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h /' nsc a mg van d bIk e a en meen k r · kl I wa tletts asse, volgens NEN 5483 b Ik 31 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1: 10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 
-

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toe·laatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
I Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren I lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en O,Sx 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en O,Sx maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 31-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse A. 
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TuI e lMhnlsUte unwerslteil elndhoven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l har nsc mgvan de balk en meen k n 'tkl I wa 1 e1 s asse, vorgen!1' NEN 5483 b Ik 32 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m1
' toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot Toelaatbaar tot O,Jx maat van één zijde en 0,5x 

Spint O,Jx maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

] Verkleuring 
Door verwering Niet toelaatbaar 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 
I 

16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mecllanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 32-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e le<hllische UI1iV1!!"5iteil eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h I" nsc amgvan d bIk e a en meen k al' . kl l w ttetts asse, votgens NEN 5483 b Ik 33 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar [ Tot 4 mm toelaatbaar 
per mi toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar I Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per mi toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar I 2 per mi toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I I per mi toelaatbaar 

Zachte kwasten I Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperk1 toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar I Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar I Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood I Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

I Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zUde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 33-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege ingegroeide bast. 
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Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h l' nsc a mgvan deb Ik a en meen k ar . kl l "' llells asse, vorgens NEN 5483 b Ik 34 : a -vs. 

Onvolkomen heden A B c 
Boordergangen 

Tot I,Smm en 10 stuks 
Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. ' 

Niet toelaatbaar i 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar : I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOnun lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren I 

scheuren 
I Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot SOOmm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

I Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperl"t toelaatbaar 
I 

Schimmel'- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en O,Sx 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en O,Sx maat van 
aangrenzende zijde 

I 

• I Door verwering Niet toelaatbaar 
VerkJeunng ' 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 
I 
I 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm I 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4nun per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per 1 OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 34-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de insectenscbade. 
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TuI e techni~che unlver5ile it eindhaven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 hal" nsc mgvan d b Ik e a en meen k ,. . kl I wa tletls asse, vorgens NEN 5483 b Ik 35 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1.5mm en 10 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart I Niet toelaatbaar 

Brittie hea rt Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar 1 per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar I[ 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout , Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren I Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar I Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0.3x maat van ~l!n zijde 

maat van aangrenzende zUde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende züde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 35-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse B. 
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TuI e techrusdu.• un•versilall eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h r nsc a mg van d bIk e a en meen k r · kl I wa ttetts asse, volgens NEN 5483 b Ik 36--: a .vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
_I)_ er m 1 toeIaat baar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 
I 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
I OOrrun .lang_ 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300rrun lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0.5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 36-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e Technisch~ univer-;itltit eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l hal" nsc mgvan deb Ik a en meen k l't 't kl l watets asse, Votf(ens NEN 5483 b Ik 37 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en 10 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar 11 per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar 1 per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperk.i toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

I 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang_ 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren llmg, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0.3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per 1 OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 37-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e I rhnische unlv~r,lt Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e a en meen kw l"t 't kl I a 1 e1 s asse, votgens NEN 5483 b Ik 38 : a -vs. 

Onvolkomenheden A 
I 

B c I i 

Boordergangen 
, Toti,Smm en 10 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tol 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niettoelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niettoelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niettoelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tol I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, lotaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder N iel toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperk1toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop 1 Niet toelaatbaar 

I Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tol 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering , Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

I Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 38-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e tedJJJISChl' universtteil eindhaven Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

l h /' nsc a mg van d bIk e a en meen k al' . kl I w 1tetts a.<1se, volgens NEN 5483 b Ik 39 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar I' Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar 1 per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde Stm. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar 1 per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring I Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkttoelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar lot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 

I 

Toelaatbaar tot 1 OOmm 
Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
einden 

einden 

Ringscheuren 
I 

Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maal van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 39-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mecb. bescb. en de boeveelb. kwasten. 
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TuI e I chn•sche IJIIIVN~Itf'il indiHWc•o Onderzoeksrapport van "Centra I American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

1 h r nsc a mi( van d bIk e a en meen k r · kt I wa ttetts asse, vot!(ens NEN 5483 b Ik 40 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 
Tot 1,5mm en 10 stuks I 

Boordergangen 
per m1 toelaatbaar 

Tot 1,5 mm toelaatbaar 1 Tot 4 mm toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 11:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte I Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
I Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmrn lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren 

I 

breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot 1 OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren I Niet toelaatbaar 

Bladder I Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs I Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood I Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel 
I 

Niet toelaatbaar 

Inloop 
I 

Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de I 

lengte toelaatbaar tot .. 
Spint 0 3 

é~ "d Toelaatbaar tot 0,3x maat van één ZIJde en 0,5x 
x maat van en ZIJ e .. 

' 0 5 · /' maat van aangrenzende ZIJde en , x maat van · 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verldeuring 

Chem. reacties 
I 

Niet toelaatbaar 

Gebogen I 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw I 
4mm per 2m houtlengte 8mm 

bol 2mm per 1 OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 40-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mech. besch. en drukbreuk. 
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TuI e technl!ichf' n.versltelt milhaven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l hal" nsc mgvan de b Ik a en meen kw r · kt I a tfetts asse, volgens NEN 5483 b Ik 41 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
perm 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 41-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege een ringscheur. 
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TuI e (echnl~<h unlverslrel l eindhaven Onderzoeksrapport van "Centra) American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

Inschaling van de balken m een kwaliteitsklasse, volgens NEN 5483: balk 42-vs. 

Onvolkomenbeden 

Boordergangen 

Collaps 

Draadverloop: max. 

Drukbreuk 

Groeiringbreedte 

Harszakken/kalkzakken 

Hart 

Brittie heart 

Ingegroeide schors/bast 

<5mm 

A 

Tot 1.5mm en 10 stuks 
per m1 toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

1:10 

Niet toelaatbaar 

Geen eis 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

B C 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

1:7 

Toelaatbaar 

I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. N. 1 b 2 1 1 b 1et toe aal aar per m toe aat aar 
Kwasten kwasten f--=J.:::5.::m:.:m::_-ll----------------------+-----:-------1 

>J5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekbout Beperkt toelaatbaar 

scheuren 

Schimmel
aantasting 

Spint 

' Haarscheuren 

r Langsscheuren 

Hartscheuren 

Inwendige 
scheuren 

Splijtscheuren 

I Eindscheuren 

I Ringscheuren 
1 Bladder 

Blauw tot grijs 

Bruin tot rood 

Wit tot geel 

Inloop 

Toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Toelaatbaar tot 2mm 
breed en tot I OOmm 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 
lang, totaal van beide 
einden 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 
0,3x maat van één zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Toelaatbaar tot 
IOOmrn ,Jang 

Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
einden 

Toelaatbaar 

Beperkt toelaatbaar 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
maat van aangrenzende zijde 

I Door verwering Niet toelaatbaar 
Ver~euring r-------~-t-------------------------------i 

11 Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming r1 -------+--~-----~------------------t---------; Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

I hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan I, Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging l11 Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 42-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 
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TuI e techniS(he universiteit emdhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BULAGE 9- oktober 2006 

1 har nsc mgvan de b Ik a en meen k ar "t kl I w 1te1 s asse, vorgens NEN 5483 b Ik 43 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toeIaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren I Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren 
I 

breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Ocperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spi_!lt 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 43-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e techMlSCile univeiSiteit eflldhOIIen Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a mg van d bIk e (I en meen k l"t ., kl I waz ez s asse, votgens NEN 5483 b Ik 44 : (I -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en 10 stuks 

Tot 1.5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. r 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/ka I kza kken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<5mm I Niet toelaatbaar 1 per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm I Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten I Niet toelaatbaar 

Maanring I Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren I Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IIOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren I Niet toelaatbaar 

Bladder 1 Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs r Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel I Niet toelaatbaar 

Inloop [ Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 

Spint 0,3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 1 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol I 2mm per I OOrrun houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 44-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege de insectenschade. 
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TuI e lechnlsche Un l lfl!l~l!ell Pindiloven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

L har nsc mgvan d bIk e a en meen k r · kl I NEN 5483 b Ik 45 wa iletts asse, volgens · : a -vs. 

Onvolkomen heden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,5nun en ~ 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar I Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 [ 1 :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen cis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar [ Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet todaalbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per mI toelaatbaar I Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per mi toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I perm I toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar 
I 

ToeLaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar [ Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen Smm per 2m houtlengte 16mm 

Krom Smm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte Smm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 45-vs kan niet worden in~::escbaald, vanwe~::e drukbreuk. 
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TU Ie t••chnische UlltVI!r!ilh~ll emdhoveo Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l h r nsc a mgvan d bIk e a enm een kw rt 't kl I a 1 ets asse, vorgens NEN 5483 b Ik 46-: a vs. 

Onvolkomenheden A B c 
' 

Boordergangen 
Tot I ,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart ' Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m . Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en lot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte ' 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 46-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mecb. bescb. en insectenscbade. 
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TuI e te~;hmsche umver!illeil eind hoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

1 h l" nsc a mg van de b Ik a en meen k al" . kl I w iteits asse, vorgens NEN 5483 balk 47 : -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1,5mm en I 0 stuks 

Tot 1,5 rum toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. I :10 I :7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop 1 Niet toelaatbaar 

I Tot max. 20% van de 
i lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

I en 0.5x maat van 
maat van aangrenzende zijde 

aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van ( staallbanden toegelaten 

BaJk 47-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege mechanische beschadiging. 
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TuI e t chnl!;<'.l\~ U111Y lli'il elndl!ov~n Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l hal' nsc mgvan d bIk e (I enm een k l" . kl I wa 1te1ts asse, votgens NEN 5483 b Ik 48 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot I ,Smm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
1 per m 1 toelaatbaar 

Collaps ' Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. I 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte 
1 

Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 1 35mm 

I 
>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niettoelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm .lang 

11 Hartscheuren Niet toelaatbaar 

I Inwendige 
scheuren 

Niet toelaatbaar 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300nun lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

I Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimme'l- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot Toelaatbaar lot 0,3x maat van één zijde en O,Sx 

Spint 0,3x maat van één zijde 
maat van aangrenzende zijde 

en O,Sx maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm _per 2m houtlengte ' 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2nun per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 48-vs kan niet worden ingeschaald, vanwege zachte kwasten. 
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TuI e tec~nische unlversiteil ndhCivcm Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

1 h r nsc a lnf! van de b Ik a en meen k r · kl I wa llelts asse, vorgens NEN 5483 b Ik 49 : a -vs. 

Onvolkomenbeden A B c 
Boordergangen 

Tot 1,5mm en 10 stuks 
Tot 1,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen cis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. 
Niet toelaatbaar 2 per m1 toelaatbaar 

Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
lOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren Toelaatbaar tot 2mm 
Splijtscheuren breed en tot 1 OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 

lang 
Toelaatbaar tot IOOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs I Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood 
I 

Niet toelaatbaar 

aantasting ' Wit tot geel ! Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm pe.r 2m houtlengte I I6mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte l 16mm 
Vervorming 

Scheluw , 4mm per 2m houtlengte I 8mm 

hol I 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan I Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zUn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 49-vs kan niet worden in!!eschaald, vanwege de isectenschade. 

9-50 



TuI e techniSCh~ UOIVI!rsltalt emdhoven Onderzoeksrapport van " Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9- oktober 2006 

l /1 r nsc ra mg van deb Ik a en meen k r · kl I wa rletls asse, votgens NEN 5483 b Ik 50 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 

Boordergangen 
Tot 1.5mm en I 0 stuks 

Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 
per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalbakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar T oeiaalbaar 
1 Harde 5 t.m. 

Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m 1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige Niet toelaatbaar 
scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm r 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang I 

I 

Toelaatbaar tot I OOmm ! 

Eindscheuren lang, totaal van beide 
1 Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

1

1 Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
I lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zUde 
en 0,5x maat van 
aangrenzende zijde 

Door verwering Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte I 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 50-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 

9-51 
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TuI e Lechni5Cho universiteit l! indhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
BIJLAGE 9 - oktober 2006 

l hal' nsc mg van d bIk e a entneen kw l" . kl I a ttetts asse, votgens NEN 5483 b Ik 51 : a -vs. 

Onvolkomenheden A B c 
Boordergangen 

Tot I ,5mm en I 0 stuks 
Tot I ,5 mm toelaatbaar Tot 4 mm toelaatbaar 

per m 1 toelaatbaar 

Collaps Niet toelaatbaar 

Draadverloop: max. 1:10 1:7 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Groeiringbreedte Geen eis 

Harszakken/kalkzakken Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Hart Niet toelaatbaar 

Brittie heart Niet toelaatbaar 

Ingegroeide schors/bast Niet toelaatbaar 

<Smm Niet toelaatbaar l per m 1 toelaatbaar Toelaatbaar 

Harde 5 t.m. Niet toelaatbaar 2 per m 1 toelaatbaar 
Kwasten kwasten 35mm 

>35mm Niet toelaatbaar I per m1 toelaatbaar 

Zachte kwasten Niet toelaatbaar 

Maanring Niet toelaatbaar 

Reactiehout; trekhout Beperkt toelaatbaar 

Haarscheuren Toelaatbaar 

Langsscheuren Niet toelaatbaar 
Toelaatbaar tot 
IOOmm lang 

Hartscheuren Niet toelaatbaar 

Inwendige 
Niet toelaatbaar 

scheuren 

scheuren 
Toelaatbaar tot 2mm 

Splijtscheuren breed en tot I OOmm Toelaatbaar tot 6mm breed en tot 300mm lang 
lang 
Toelaatbaar tot I OOmm 

Toelaatbaar tot 500mm lang, totaal van beide 
Eindscheuren lang, totaal van beide 

einden 
einden 

Ringscheuren Niet toelaatbaar 

Bladder Niet toelaatbaar Toelaatbaar 

Blauw tot grijs Niet toelaatbaar Beperkt toelaatbaar 

Schimmel- Bruin tot rood Niet toelaatbaar 

aantasting Wit tot geel Niet toelaatbaar 

Inloop Niet toelaatbaar 

Tot max. 20% van de 
lengte toelaatbaar tot 

Toelaatbaar tot 0,3x maat van één zijde en 0,5x 
Spint 0,3x maat van één zijde 

maat van aangrenzende zijde 
en 0,5x maat van 

J' aangrenzende zijde 

Door verwering 
I 

Niet toelaatbaar 
Verkleuring 

Chem. reacties I Niet toelaatbaar 

Gebogen 8mm per 2m houtlengte 16mm 

Krom 8mm per 2m houtlengte 16mm 
Vervorming 

Scheluw 4mm per 2m houtlengte 8mm 

hol 2mm per I OOmm houtbreedte 

Wan Niet toelaatbaar 

Mechanische beschadiging Ingesnoerde gedeelte zijn ten gevolge van (staal)banden toegelaten 

Balk 51-vs kan worden ingeschaald in kwaliteitsklasse C. 

9-52 




