Levenscyclusanalyse van een generisch
houten raam
De Franse bouwfederatie droeg het technologisch instituut FCBA op om een levenscyclusanalyse (LCA)
uit te voeren van een houten vensterraam. Doel was meetbare en controleerbare gegevens ter
beschikking te kunnen stellen van bouwheren, die dan bij het kiezen van ramen rekening kunnen
houden met de impact ervan op het milieu. Een van de besluiten van die studie is dat de invloed van
houten ramen op het milieu 60% lager ligt dan die van PVC-ramen.
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Houtproducten hebben tal van ecologische troeven die ondermeer gestoeld zijn op het ‘natuurlijke’
karakter van hout. Hout is immers van nature uit een plantaardige grondstof die hernieuwbaar is
wanneer de bossen waaruit het afkomstig is duurzaam beheerd zijn. Aangezien hout tijdens het
groeiproces CO2 aan de atmosfeer onttrekt door fotosynthese en tijdens de hele gebruiksduur
koolstof opslaat, helpt het in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar naast de intrinsieke
ecologische kwaliteiten van hout, is er nood aan volledige, betrouwbare en becijferbare gegevens
met betrekking tot de impact van houtproducten over de hele levenscyclus (productie, transport,
toepassing en levenseinde). Want alleen zo kunnen we de ecologische profielen bepalen en ze
trachten te verbeteren.

Meetbare en controleerbare gegevens
Vandaag is de bouwsector van doorslaggevend belang op het vlak van duurzame ontwikkeling. Eén
van de eerste doorbraken is dat de actoren van de bouwsector beschikken over milieugegevens over
bouwmaterialen en –componenten. De Franse norm NF P O1-O1O ‘Qualité environnementale des
produits de construction - Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction’
bepaalt het kader voor die milieugegevens. Ze steunt op de methodologie van de
Levenscyclusanalyse (LCA), de enige waarmee we de kwaliteit van producten globaal kunnen
evalueren. De LCA onderworpen aan de normen van ISO 14O4O inventariseert en becijfert alle
impactparameters, het verbruik van grondstoffen, water en energie, de afvalproductie, de uitstoot
van polluenten in water, lucht en bodem over het geheel van de bestudeerde levenscyclus.
In die context heeft de Franse bouwfederatie aan het FCBA gevraagd om een levenscyclusanalyse uit
te voeren voor de beroepsvereniging van timmerwerk, schrijnwerk en parketten. Voor de definitie
van het bestudeerde product en het verzamelen van fabricatiegegevens konden ze rekenen op de
ondernemingen die de Charte de Qualité ‘Menuiseries 21TM’ ondertekend hebben. De studie liet toe
om het milieuprofiel van de ramen volgens het Franse systeem voor de verklaring van
bouwproducten vast te stellen en na te gaan wat nog kon worden verbeterd.

Milieuprofiel
Sommige gegevens van de levenscyclusinventaris werden overgenomen uit vroegere studies, met
name de studie van FCBA/ADEME over de levenscyclusinventarissen voor de Franse zagerijen en de
milieugegevens voor dubbele beglazing met lage emissie opgesteld door de Syndicale Kamer van
Fabrikanten van Vlak Glas (CSFVP).
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Een methodologisch onderzoek moest duidelijker maken wat de invloed van hout in de strijd tegen
de klimaatverandering kan zijn. De indicator ‘klimaatverandering’ van het houten raam bedraagt 24
kg equivalent CO2 tegenover 65 kg voor het PVC-raam in eenzelfde functionele eenheid (1 m² met
een typische levensduur van 30 jaar), of 60% minder, dankzij het hout dat in het raam verwerkt is
(ongeveer 50% van de massa). Dankzij die nieuwe methodologische keuze zal, bij gelijkwaardig
verbruik van fossiele energie over het geheel van de levenscyclus (voor verwerking en transport), de
indicator klimaatverandering des te kleiner zijn (of zelfs negatief) naarmate het product meer hout
bevat.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor gelijmd-gelamelleerde balken: –80 kg CO2-equivalent voor de fiche
die in 2007 herzien werd in plaats van 434 kg in de eerste versie van 2002, die geen rekening hield
met de opname en de emissie van CO2 afkomstig van de biomassa.
Aangezien de fiche voor het PVC-raam reeds bestond, beschikt de bouwheer nu dus over becijferde
en controleerbare gegevens die hem helpen bij zijn keuzes voor de ramen van zijn project, rekening
houdend met milieu-overwegingen. (zie hieronder voor de fiche over het raam in eikenhout).

Verbeteringen ?
Ten slotte hebben de studieresultaten, naast de milieuclassificatie, de belangrijkste punten aan het
licht gebracht waarrond zou moeten gewerkt worden om het ecologisch profiel van de bestudeerde
ramen nog te verbeteren:
-

betere globale houtrendementen (vertrekkend van rondhout);
lager gewicht van de ramen;
gebruik van inlands hout;
houtsoorten met een hoge natuurlijke duurzaamheid gebruiken

WWW.HOUT.BE

WWW.HOUT.BE

