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Acetyleren van hout 

Door het toepassen van een coating, door juist te construeren en te detailleren en door bepaalde 

maatregelen (bv. onder afdak plaatsen) kan men de vochtopname in het hout beperken en daardoor 

de levensduur verlengen. 

Een andere mogelijkheid om de levensduur te optimaliseren is het gebruik van een houtsoort met 

hoge natuurlijke duurzaamheid of door de duurzaamheid van een houtsoort te verbeteren. Dat 

laatste kan op een milieuvriendelijke manier : door het hout te acetyleren. 
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Hout is een hernieuwbare natuurlijke grondstof die voor diverse toepassingen uitstekend geschikt is. 

Hout bestaat uit een gerangschikte hoeveelheid cellen waarvan de celwand bestaat uit een matrix 

van voornamelijk cellulose, hemicellulose en lignine. Deze matrix heeft de eigenschap om water te 

kunnen opnemen en daarbij gepaard gaand op te zwellen. Dit heeft tot gevolg dat hout krimpt of 

zwelt bij wijzigingen in relatieve luchtvochtigheid. Dit zou negatieve effecten kunnen hebben op de 

levensduur van een houten constructie. Verder wordt hout in de loop der tijd afgebroken naar de 

oorspronkelijke bouwstenen water en koolstofdioxide door een serie van biologische, thermische, 

chemische en mechanische processen. Het tempo waarin dit plaats vindt, is afhankelijk van de 

houtsoort en de toepassing. 

In toepassingen van hout op onze noorderbreedte kan houtrot optreden bij verhoogde 

houtvochgehaltes. In bepaalde toepassingen is een verhoogd houtvochgehalte niet volledig te 

voorkomen. Door het toepassen van een coating, door juist te construeren en te detailleren en door 

het nemen van bepaalde architecturale maatregelen (bijvoorbeeld het onder afdak plaatsen) kan 

men de opname van vocht in het hout beperken en daardoor de levensduur verlengen. Echter, 

wanneer deze maatregelen onjuist zijn uitgevoerd kan een versnelde houtafbraak worden gecreeërd. 

Een andere mogelijkheid betreft het toepassen van een houtsoort met hoge natuurlijke 

duurzaamheid of door de  “duurzaamheid” van een houtsoort te verbeteren. Een milieuvriendelijke 

methode betreft het acetyleren van hout. 

Eigenschappen 

Omdat de basis van het hout wordt veranderd door het acetyleren is de invloed op een aantal 

eigenschappen enorm. Door het acetyleren kan het krimp- en zwelgedrag van een houtsoort met 

circa 80 % worden gereduceerd. Daardoor daalt het evenwichtsvochtgehalte van geacetyleerd hout 

drastisch ten opzichte van onbehandeld hout. De resitentie tegen schimmelaantasting kan worden 

verhoogd tot duurzaamheidsklasse I, zowel voor zachtrot als voor bruin- en witrotschimmels. De 

verbetering van het krimp- en zwelgedrag en van de resistentie tegen schimmels is sterk afhankelijk 

van de behandelingsgraad (acetylgehalte). 

De typische (donker)bruine kleur van (naald)houtsoorten door afbraak onder invloed van UV in 

binnentoepassingen valt bij geacetyleerd hout weg. 

Door het acetyleren veranderen de mechanische eigenschappen nauwelijks. 

Wel wordt het hout met circa 30 % harder. 

In principe is geacetyleerd hout goed te verwerken, lijmen en af te werken. Hou er echter rekening 

mee dat de basissamenstelling van het hout veranderd is, wat een invloed heeft op de fysische en 

chemische eigenschappen maar voornamelijk voordelen biedt. Door het sterk verminderde krimp- en 

zwelgedrag worden coatings minder zwaar belast en moeten ze minder vaak worden onderhouden. 

  



WWW.HOUT.BE    

Processturing 

De reactie van hout met azijnzuuranhydride is een zogenaamd exotherm proces (er komt warmte bij 

vrij). Men moet de temperatuur van hout zo controleren dat er geen thermische houtafbraak 

plaatsvindt. Het acetyleren van hout, en zeker op grote schaal, is daarom een specialisme voor 

opgeleid personeel. 

Kwaliteitscontrole 

De mate waarin het krimp- en zwelgedrag en de resistentie tegen schimmelaantasting verbeteren is 

sterk afhankelijk van de behandelingsgraad (acetylgehalte). Dit acetylgehalte kan worden bepaald 

door een reeks van chemische analyseapparaten. 

Via een steekproefschema en analyse van een serie proefstukken kan men van elke geproduceerde 

“batch” de behandelingsgraad vaststellen en daarmee het krimp-  en zwelgedrag en de resistentie 

tegen schimmels. 

 

Welke houtsoorten ? 

Omdat de resistentie tegen schimmelaantasting van geacetyleerd hout niet op biociden gebaseerd is, 

moet men het hout tot in de kern toe behandelen. Hetzelfde geldt voor de verbeterde 

vormstabiliteit. Hoewel een randbehandeling in theorie mogelijk is om bijvoorbeeld een betere 

coatingprestatie te realiseren, zal men in de praktijk veel meer resultaat boeken met een 

behandeling tot in de kern. Aangezien bij het acetyleren van hout de reactie bij de celwand moet 

plaatsvinden, is de impregneerbaarheid des te belangrijker naarmate de afmeting van het hout 

toeneemt. Dit betekent dat niet iedere houtsoort in dezelfde mate geschikt is voor het 

acetyleerproces. Houtsoorten die een goede impregneerbaarheid hebben, zijn potentieel geschikt. 

Voor commerciële productie speelt de beoogde toepassing en de beschikbare toegevoegde waarde 

een belangrijke rol. Een bijkomende voorwaarde : de houtsoort is in voldoende hoeveelheid en in de 

gevraagde kwaliteit en maatvoeringen voorradig. Fouten die in het uitgangsmateriaal aanwezig zijn, 

zoals kwasten en scheuren, zullen ook in het geacetyleerd hout tot uiting komen. Daarnaast kunnen 

door het acetyleerproces defecten zoals scheurvorming in het hout ontstaan, vaak als een gevolg van 

spanning en droogfouten in het uitgangsmateriaal. Snelgroeiende, van nature weinig duurzame 

houtsoorten en goed te drogen en te impregneren houtsoorten hebben een hogere kans op slagen. 

Een voorbeeld van zo’n houtsoort is Radiata pine (Pinus radiata D. Don) uit Nieuw-Zeeland en Chili. 
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Toepassingen 

In principe kan geacetyleerd hout in alle bestaande houttoepassingen worden gebruikt. Omdat de 

toegevoegde waarde van dit geacetyleerd hout in de sterk verbeterde resistentie  tegen 

schimmelaantasting (duurzaamheidsklasse I) en dimensiestabiliteit ligt, behoren met name buiten- 

en grond/water-toepassingen tot de mogelijkheden. Toepassingen in zeewater zijn mogelijk, maar 

aangezien het acetyleren van hout de resistentie tegen marineboorders in geringe mate verbetert, 

liggen hier niet de de beste kansen. Voor binnentoepassingen kan de verbeterde vormstabiliteit een 

argument zijn, vooral bij toepassing in vochtige ruimtes (badkamer/keuken). Daarnaast is het niet 

ondenkbaar dat geacetyleerd hout, door de specifieke eigenschappen, gebruikt kan worden voor 

toepassingen die op dit moment in staal, beton of plastic worden uitgevoerd. Het uitgangsmateriaal 

maakt een bepaalde geacetyleerde houtsoort meer of minder geschikt voor een bepaalde 

toepassing. 

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingen van geacetyleerd hout. 

Ramen, deuren en overig buitenschrijnwerk 

In veel landen gebruikt men tropische houtsoorten omwille van de hoge duurzaamheid (resistentie 

tegen schimmelaantasting). Geacetyleerd hout is hiervoor een bijkomende mogelijkheid, wegens de 

hoogst haalbare duurzaamheid. Voor deuren is ook de sterk verbeterde vormstabiliteit van groot 

belang. Door de verbeterde dimensiestabiliteit is de verwachting dat men het afwerkingssysteem 

minder frequent moet onderhouden. 

Zoals bij alle houtsoorten gelden er voor geacetyleerd hout bepaalde spelregels voor goed 

buitenschrijnwerk. Een coating is noodzakelijk omwille van de water- en winddichtheid. Omdat 

geacetyleerd hout een geringe hoeveelheid azijnzuur kan bevatten, zijn maatregelen met het oog op 

het langdurig functioneren van hang- en sluitwerk nodig, zoals dit bijvoorbeeld ook bij eikenhout 

noodzakelijk is. 

Gevelbekleding 

Geacetyleerd hout kan worden toegepast als gevelbekleding. Het is niet nodig het hout met een 

coating te behandelen om schimmelaantasting te voorkomen. Omdat de werking van geacetyleerd 

hout echter niet op biociden gebaseerd is, kunnen blauwschimmel, algen en oppervlakteschimmels 

het hout verkleuren. Om deze verkleuring te voorkomen is afwerking met beits of dekkende verf 

aanbevolen. 

Grond-, weg- en waterbouw 

Geacetyleerd hout heeft een uitstekende resistentie tegen zachtrot-schimmel en kan men daarom in 

contact met grond en zoet water gebruiken. De geringe hoeveelheid azijnzuur die in het hout kan 

achterblijven, zal geen effect hebben op het watermilieu omdat deze stof eenvoudig afbreekbaar is. 

Constructieve toepassingen 

In Sneek, Nederland, plaatste men in november 2008 een houten verkeersbrug (60 ton 

verkeersklasse) met een spanwijdte van 32 meter en met een geacetyleerde houten 

draagconstructie. Aangezien dit de eerste houten verkeersbrug is op deze schaal, werkte men op 

intensieve wijze samen en voerde men een grote hoeveelheid testen uit. In 2010 wordt een tweede 

verkeersbrug geplaatst. 

Terrassen en dekken 

Geacetyleerd hout is een bijkomend alternatief voor tropische houtsoorten in terrassen en dekken. 

In vergelijking tot enkele tropische houtsoorten is de sterkte en de hardheid van de meeste bekeken 

geacetyleerde houtsoorten minder, maar gezien het aantal gerealiseerde projecten, is geacetyleerd 

hout toch aanvaardbaar gebleken. 

 

 



WWW.HOUT.BE    

 

 
 
 
 


