
Om hout beter bestand te maken 
tegen schimmels of insecten wordt het 
vaak preventief behandeld met een 
conserveermiddel. Die houtverduurzaming 
gebeurt meestal door het hout onder te 
dompelen in een biocide of te impregneren 
onder druk. Biociden kunnen erg doeltreffend 
zijn, maar ze vormen ook gezondheidsrisico’s. 
Freddy Vermeersch, zaakvoerder van 
impregneerbedrijf Vernafix: “We volgen de 
veiligheidsmaatregelen en de verplichtingen 
die het gebruik van biociden met zich 
meebrengen nauwgezet op.”

Dakwerkers, timmerlieden, schrijnwerkers, tuinaanleggers … 
Ze komen allemaal geregeld in contact met hout 
dat behandeld is met biociden, meer bepaald met 
houtconserveermiddelen. Biociden worden gebruikt om 
schadelijke organismen zoals schimmels en ongedierte te 
bestrijden. Sommige van die producten kunnen echter 
een verhoogd gezondheidsrisico inhouden en giftig, 
kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. 
In dat geval behoren ze tot het ‘gesloten circuit’ en zijn ze 
hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers.
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“Veilig omgaan 
met biociden staat 
bovenaan onze 
prioriteitenlijst”

Hoe en waarom wordt hout 
verduurzaamd? 
Hout is ingedeeld in vijf gebruiksklassen, zoals 
‘binnengebruik’(klasse I) en ‘bovengronds, in weer en 
wind’ (klasse III). Hoe hoger de gebruiksklasse, hoe meer 
risico op aantasting door de omgeving (bijvoorbeeld 
door schimmels of houtrot). Als het hout van nature 
niet duurzaam genoeg is voor de gewenste toepassing, 
dan kan het behandeld worden met een biocide. De 
twee meest voorkomende behandelmethodes zijn 
impregneren onder druk en onderdompelen. Bij beide 
methodes zijn veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en 
handschoenen verplicht.

Impregneren onder druk: autoclaven
Bij Vernafix wordt het hout geïmpregneerd onder 
druk. Het hout wordt in een volautomatisch 
computergestuurd afgesloten drukvat (of autoclaaf) 
geplaatst. De impregneerketel wordt luchtledig 
getrokken waardoor de lucht uit het hout verdwijnt. 
Daarna vult de autoclaaf zich met het biocide vanuit de 
voorraadtank. De druk verhoogt tot op het punt dat 
de juiste hoeveelheid biocide in het hout is getrokken. 
Dan daalt de druk opnieuw en wordt het hout vacuüm 
gezogen om de overtollige vloeistof eruit te halen. Ten 
slotte wordt het hout in een open loods met dak te 
drogen gelegd en kan het houtverduurzamingsmiddel 
zich fixeren .

Impregneren zonder druk: drenkingstations
Een veelgebruikte methode zonder druk is het 
onderdompelen van hout, wat in een drenkingstation 
gebeurt. Het hout wordt in een groot bad met biociden 
ondergedompeld. Daarna druppelt het uit boven het 
bad. 

Onderdompeling wordt vaak gebruikt voor hout uit de 
lagere gebruiksklassen, waarbij de kans op aantasting 
door vocht, schimmels of insecten kleiner is.

IMPREGNEERMIDDELEN IN DE HOUTSECTOR



Computergestuurde 
impregneerketels
Freddy Vermeersch, zaakvoerder van familiebedrijf Vernafix: 
“Als groothandel leveren wij behandelde houten latten 
en palen aan houthandelaars, waarna die grotendeels 
terechtkomen in de tuinsector, bijvoorbeeld voor het plaatsen 
van afsluitingen. Een kleiner deel gaat naar de bouw. Denk aan 
gevelbekleding.”

Computergestuurde dosering
Houtverduurzamingsproducten houden een gevaar in. Ze 
zijn schadelijk bij inname en bijtend. Je kan hout chemisch 
verduurzamen door het onder te dompelen in een 
drenkingsbak of door het onder vacuümdruk te impregneren 
(zie kader). “We hebben twee impregneerketels die werken 
onder druk. Via een volledig computergestuurd proces wordt 
de dosering van biociden en andere werkzame (vloei)stoffen 
in de ketel bepaald. De operator hoeft enkel in de buurt van 
de tank te komen als er een staal en controle nodig is. Zo 
blijft de blootstelling van onze werknemers tot een minimum 
beperkt. Is er een storing, bijvoorbeeld drukverlies, dan 
krijgen we daar onmiddellijk bericht over.”

Dubbele controle
Vernafix ontving voor zijn houtbehandelingsprocédé een 
ATG-certificaat, voluit Agrément Technique / Technische 
Goedkeuring. Drie keer per jaar houdt WOOD.BE een 
audit bij Vernafix. Sebastien Coudevylle, verantwoordelijke 
houtverduurzaming en kwaliteitsverantwoordelijke bij 
WOOD.BE: “We nemen dan de nodige stalen voor analyse 

in ons labo: hoeveel vloeistof houdt het hout vast? Is het 
eindproduct conform en veilig te gebruiken?” 

Doordat zowel Vernafix als WOOD.BE alles nauwgezet 
opvolgen, bouwen ze een dubbele controle en maximale 
veiligheid in. De kwaliteitsbeoordeling kwam er trouwens 
op vraag van het bedrijf zelf. Coudevylle: “Een ATG-
kwaliteitskenmerk is niet verplicht in België. Wel raden 
we impregneerbedrijven en drenkingstations met een 
ATG-certificaat aan om dat in de kijker te zetten in hun 
communicatie naar de klant. Bijvoorbeeld door een 
vermelding op de factuur. Zo hopen we ook de gebruikers te 
overtuigen van de kwaliteit van het eindproduct.”

Juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen
Joëlle Etienne, preventieadviseur bij Vernafix, waakt 
mee over de veiligheid van de werknemers. “We volgen 
de veiligheidsmaatregelen en de verplichtingen die het 
gebruik van biociden met zich meebrengt nauwgezet op. 
Jaarlijks organiseren we een viertal ‘toolbox meetings’ om 
de kennis van de operatoren over het behandelingsproces 
en de veiligheidsvoorschriften op te frissen. De meetings 
eindigen met concrete verbeterpunten en acties. We lichten 
telkens één bepaald item uit, gekozen in overleg met de 
operatoren. Zo plaatsten ze onlangs de beweeglijkheid in hun 
arbeidskledij op de agenda. Door hen te betrekken en naar 
hen te luisteren, voelen ze zich gesteund en verhoog je hun 
engagement, ook op veiligheidsvlak.”

Etienne ziet erop toe dat de operatoren de nodige 
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Denk aan 
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Een volledig 
computergestuurd proces 
regelt de concentratie 
aan biociden in de 
impregneerketels.



De FOD 
Volksgezondheid 
informeert
Meer weten over een veilig gebruik 
van biociden, de risico’s die eraan 
verbonden zijn of de registratieplicht? 
Op www.biocide.be vind je heel wat 
informatie.

Je vindt er ook een folder en infofiche op maat 
van de houtsector:

• Biociden voor houtverduurzaming. 
Wat moet je weten als professionele 
gebruiker? (voor de werkgever/
preventieadviseur)

• Veilig werken met 
houtconserveermiddelen. Biociden, 
herken ze en bescherm jezelf! (voor 
werknemer)

BIOCIDEN?
Ik gebruik ze 
doordacht
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veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en handschoenen. 
Hun leverancier adviseert hen daarin. “Dat is zeker geen 
overbodige luxe”, zegt Marina Dhondt, Health & Safety 
Consultant bij WOOD.BE. “We merken dat bedrijven 
niet altijd goed weten welke bescherming echt nodig 
is en welke gevaren de producten inhouden. Zo zijn er 
normen waaraan de handschoenen moeten voldoen bij 
houtimpregnatie – in dit geval gaat het om chemisch 
bestendige handschoenen, type B dus.” Deze informatie 
kan je nalezen in de toelatingsakte van het product en 
in de eventuele samenvatting van de productkenmerken 
(SPC), beide terug te vinden in de lijst van toegelaten 
biociden op www.biocide.be.

Goede leverancier is goud 
waard
Vernafix koos bewust voor een leverancier die hen 
uitgebreid ondersteunt. Freddy Vermeersch: “Onze 
leverancier zit samen met ons rond de tafel om het 
houtverduurzamingsproces en de juiste doseringen 
te bepalen en volgt dat ook mee op. Te veel product 
is niet veilig en niet rendabel, te weinig maakt het 
hout niet duurzaam genoeg. Daarnaast bezorgt 
de leverancier ons de laatste ‘safety data sheets’ 
of veiligheidsinformatiebladen met de gevaren en 
risico’s per product en biedt hij veiligheidsopleidingen 
aan voor de operatoren. Ik raad iedereen die met 
houtverduurzamingsproducten werkt aan om een goede 
leverancier te zoeken, die je met raad en daad bijstaat.”

Verplicht registreren
Wil je een biocide van het gesloten circuit gebruiken, dan 
moet je je online registreren op www.biocide.be. Amanda 
Vermeersch, medezaakvoerder van Vernafix: “Elk jaar 
registreren we ons als professionele gebruiker op de website. 
Dat proces verloopt erg vlot. Zowel de FOD Volksgezondheid 
als onze eigen externe milieucoördinator houdt ons op 
de hoogte wanneer het tijd is om te registreren of als er 
wijzigingen te melden zijn.”

Veiligheid en 
kwaliteit zijn van het 
allergrootste belang.


