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Western red cedar is een Noord-Amerikaanse naaldhoutsoort met een
hoge natuurlijke duurzaamheid. Het geniet een grote populariteit als
(vergrijzende) gevelbekleding, waardoor woningen en gebouwen een
zowel natuurlijke als chique uitstraling krijgen. Maar ook voor andere
toepassingen als kozijnen, binnenbetimmeringen (wanden, plafonds),

tuinhout (pergola's) en dakbedekking is het geschikt.

Thuja plicata
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Western red cedar is duurzaam, licht
van gewicht, stevig, veerkrachtig en
zeer goed bestand tegen aantasting en
verwering. Voorts leveren de langzaam
groeiende woudreuzen hout van een
unieke kleur en structuur. De natuurlij-
ke duurzaamheid staat een onbehan-
delde toepassing buiten toe. Vrijwel al
het in ons land aangeleverde western
red cedar komt uit Canada. Ook de
Verenigde Staten voeren het uit. De
boom is als exoot aangeplant in Groot-
Brittannië en Nieuw-Zeeland.

Groeigebieden
Canada bestaat voor bijna vijftig pro-
cent uit bos met rijk gevarieerde
opstanden. In totaal beheert het land
circa 10% van de wereldbosvoorraad,
oftewel zo'n 417 miljoen ha. Ongeveer
de helft hiervan blijft in oorspronkelij-
ke staat behouden; daarin vindt geen
bosexploitatie plaats.
De verscheidenheid van bossen is een
rechtstreeks gevolg van de zeer bijzon-
dere klimatologische omstandigheden.
De regenbossen aan de kust van
British Columbia vormen in dit opzicht
een unicum. De western red cedar
groeit ten westen van de Cascade
Mountains in de regenwouden langs
de kust tot aan de Rocky Mountains. In
deze bossen vinden we western red
cedar, gemengd met hemlock en voorts
sitka spruce en douglas. In het alge-

lumbia, dat voor bijna tweederde uit
bossen bestaat (60 miljoen ha), plant
men momenteel meer dan 250 miljoen
bomen per jaar aan. Om de vijf jaar
wordt een Forestry Financial Program
vastgesteld en een daarop aansluitend
Silvicultural Program. Slechts 25% van
het bosareaal geldt als geschikt en
beschikbaar voor exploitatie. Hiervan
wordt jaarlijks minder dan 1% geoogst.
Volgens de strenge boswetgeving
(Forest Practices Code) is bosherstel
binnen enkele jaren verplicht, eerst
door natuurlijke verjonging, en wanneer
dit tekortschiet, door aanplant met een
corresponderende hoeveelheid lokale
boomsoorten voor een goed ecologisch
evenwicht. Aangezien 95% van het bos
eigendom van de provincie is, moeten
de regels bij uitgegeven concessies
strikt worden nageleefd.

Sustainable Forest
Management
In 1992 formuleerden regering, provin-
cies en belanghebbende organisaties
(natuur, oorspronkelijke bevolking,
werkgevers en werknemers in de bos-
en houtindustrie en dergelijke) een

meen komt de boom voor tussen de
39e en 57e breedtegraad. Het natuur-
lijke verspreidingsgebied heeft uitlo-
pers naar zowel het noorden tot in
Alaska als naar het zuiden via de
Amerikaanse staten Washington en
Oregon tot in Californië.

Nationaal beleid
De federale regering van Canada houdt
zich met het landelijke bos en milieu-
beleid bezig. Daarbinnen heeft elke
provincie ook zelf een ministerie van
Bosbouw. Op provinciaal en landelijk
niveau zijn bosbouw en milieu nog in
twee aparte ministeries onderge-
bracht. De Council of Forest Ministers
brengt het bosbeheer landelijk op één
lijn. De wetgeving verenigt economie
en ecologie via het systeem van 'mul-
tiple-use forest': het bos moet verschil-
lende functies vervullen (flora, fauna,
waterhuishouding, onderzoek, toeris-
me); men werkt steeds meer aan klein-
schalige houtproductie, met natuurlij-
ke verjonging.

British Columbia
In de Canadese provincie British Co-
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gemeenschappelijke visie en strategie
inzake bosbeheer en -bescherming.
Deze werd neergelegd in het Canada
Forest Accord en de publicatie Sus-
tainable Forests: A Canadian Commitment.
Daarna is de boscertificering in gang
gezet via het Sustainable Forest
Management-systeem (SFM). De Cana-
dian Standard Association (CSA) for-
muleerde zes criteria, waaraan bossen
moeten voldoen voor certificering:
behoud van biodiversiteit, instand-
houding/verbetering van bosecosyste-
men, bescherming van water en bosbo-
dems, veiligstelling van de bosbijdra-
ge aan mondiale ecologische cycli, con-
tinuering van de diverse bosfuncties
voor de samenleving en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een duurza-
me ontwikkeling via gedocumenteer-
de, eerlijke en besluitvaardige beslis-
singsprocedures.
Daarmee is Canada een van de eerste
landen ter wereld die een nationale
praktijknorm heeft voor duurzaam bos-
beheer (CAN/CSA Z809). Deze is geba-

seerd op ISO 14001 en 14004. Volgens
diverse certificeringssystemen (ISO
14001, CSA, FSC en het Amerikaanse
SFI (Sustainable Forestry Initiative)) is
nu zo'n 110 miljoen ha bos gecertifi-
ceerd.

Boombeschrijving
De western red cedar (Thuja plicata) is
een van de hoogste bomen ter wereld.
In de regenachtige gebieden van
British Columbia bereikt de boom
onder gunstige omstandigheden een
hoogte van 70-75 m. De doorsnede van
de stam op borsthoogte bedraagt dan
soms 4,5 m. Onder minder gunstige
omstandigheden ligt de hoogte op 25-
40 m, bij een diameter van 1,5-2,5 m.
De takvrije stam bedraagt circa 25 m.
Wat opvalt aan de boom, is het grote
verloop in diameter. De western red
cedar kan bijzonder oud worden. Er
zijn exemplaren bekend van meer dan
1.000 jaar oud. Daarnaast hebben oude
exemplaren vaak zware wortelaanlo-
pen en soms een voos hart.

De bomen uit second growth-bossen
zijn wat bescheidener van afmeting en
diameter. Het beleid is erop gericht
veel meer hout uit deze bossen te
exploiteren.

Houtbeschrijving
Western red cedar staat bekend om z'n
wonderlijke kleurvariaties die uiteenlo-
pen van licht geelbruin, via rozebruin
en zalmkleurig naar chocoladebruin. In
de tekening kunnen afwisselend lichte
en donkere banen voorkomen.
Overigens zegt de kleur niets over de
kwaliteit. Onder invloed van het licht
gaat de kleur meer naar licht geelbruin
tot vaal roodbruin. Het spinthout is
bijna wit van kleur en varieert in breed-
te (23 cm). Door het aanwezige kleur-
contrast tussen vroeg- en laathout ver-
toont kwartiers gezaagd hout een dui-
delijke streeptekening, terwijl het
dosse gezaagd een sprekende vlamte-
kening heeft. De draad is recht, de nerf
fijn. De structuur van western red cedar
is sterk afhankelijk van de groeiomstan-
digheden. Naast zeer fijnjarig hout met
meer groeiringen per mm komt ook een
grovere houtstructuur voor met groei-
ringen tot 5 mm breed. Western red
cedar komt niet als fineer op de markt,
daarvoor is de houtsoort te zacht. Het
kernhout behoort tot duurzaamheids-
klasse 2. Het is zeer moeilijk te impreg-
neren. Voorts is het uitstekend be- �
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stand tegen aantasting door insecten.
Het heeft zeer goede isolerende eigen-
schappen, werkt nauwelijks en vertoont
weinig krimp. Bovendien is het harsvrij.
Versgezaagd verspreidt het een aange-
name tot vrij scherpe cedergeur. Ge-
schaafde vlakken krijgen een licht glan-
zend oppervlak.

Toelevering
Western red cedar wordt in Nederland
ingevoerd als gekantrecht hout. De
lengten lopen in het algemeen uiteen
van 1,85 m tot 6,10 m; de breedte
varieert van 105 tot 525 mm bij diktes
van 20 tot 230 mm.

Door herzagen en/of schaven kunnen
maatafwijkingen ontstaan (circa 3 mm);
nadrogen kan ook enig maatverlies
opleveren.

Kwaliteitsnormen
De kwaliteit van hout wordt in ons land
geregeld via een reeks NEN-normen die
tezamen de KVH 2000 (Kwaliteitseisen
voor Hout) vormen. NEN 5461 is het
'Algemeen gedeelte' met de begrippen
en definities. Voor western red cedar is
er NEN 5471. De hierin genoemde kwa-
liteitsklassen A, B en C sluiten niet goed
aan op de bestaande Canadese keu-
ringsregels voor enkele kwaliteiten
zaaghout en bevel siding, zoals van de
National Lumber Grades Authority
(NLGA), de Pacific Lumber Inspection
Bureau (PLIB), de West Coast Lumber
Inspection Bureau (WCLIB) en de
Western Wood Products Association
(WWPA). Deze keuringsregels bevatten
een groot aantal omschrijvingen als
Select Knotty, No. 2 Clear and Better,
Rustic, Quality Knotty en 4 Clears.
Slechts bij benadering komt bijvoor-

beeld No. 2 Clear and Better overeen
met kwaliteitsklasse B. Klasse C klopt
enigszins met Select Tight Knotty en
Quality Knotty, te gebruiken voor tuin-
hout, gevelbekleding en vlonders. Zie
kader 'Kwaliteiten'.
Bij bestelling dient men ten minste de
volgende gegevens te vermelden:

GANGBARE NOMINALE MATEN, ONGESCHAAFD (IN MM)

Dikte Breedte
100 125 150 200 250 300

22 x x x x

25 x x x x x

32 x x x

44 x x x x

50 x x x x x

75 x x x x x x

100 x x x x x x

150 x x x x

MATEN GEVELBEKLEDING, GESCHAAFD (IN MM)

Breedte Dikte Dikte1 Werkende Overlap Tengel-
(b) (d) (d1) breedte afstand

Bevel siding 190 19 5 165 25 400

240 19 5 210 30 400

Channel siding
190 19 170 20 600

Voor horizontale en verticale gevelbekleding (bevel respectievelijk channel siding) zijn spe-
ciale maten verkrijgbaar. Meestal worden ze ook als zodanig geïmporteerd.
Zie voor de mogelijkheden, uitvoeringsvormen en techniek de Centrum Hout-brochure
Gevelbekledingen van massief hout.

houtsoort, kwaliteitsklasse of afgespro-
ken kwaliteit, nominale maten in mm,
overeengekomen vochtgehalte (NEN
5471 gaat uit van 20%) en bewerking.

De KVT '95 (Kwaliteit van houten gevelele-
menten) noemt western red cedar als
kozijnhoutsoort. Er zijn dus KOMO-
gecertificeerde kozijnen van te maken.
Gezien de vrij geringe sterkte is het
voor bewegende onderdelen, zoals
draairamen, aan te bevelen zwaardere
afmetingen te nemen. Voorts geeft de
KVT twee kwaliteitsomschrijvingen
voor bewerkt hout in de toepassing
borstweringen: Select en Economic.
Deze zijn ook te betrekken op gevel-
bekleding. De netto houtmaten voor
borstweringen zijn ± 19 x 145/190 mm;
de werkende breedten zijn dan circa
130/170 mm.
Ook wordt western red cedar genoemd
in twee beoordelingsrichtlijnen: BRL
2301 (Naaldhout) en BRL 9021 (Houten
buitenbergingen).
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Principedetails volgens de KVT’95 ten behoeve van borstweringen in kozijnen

Drogen
Western red cedar is over het algemeen
goed te drogen. Vooral bij kleine door-
sneden gaat dat moeiteloos. Dikker
hout moet een langer en op de door-
snede afgestemd droogproces onder-
gaan, dit vanwege de kans op collaps of
inwendige scheurvorming. Het moet
daarom eerst vrij lang opgelat en op
natuurlijke wijze worden gedroogd.
Western red cedar staat erom bekend
dat het bij droging weinig vervormin-
gen vertoont. Het werkt nauwelijks.
Overigens kunnen er in een partij moei-
lijk tot zeer moeilijk te drogen delen �
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strepen op het hout. Voor een betere
trekvastheid verdienen gegroefde of
getordeerde nagels de voorkeur.
Ditzelfde geldt voor schroeven. Voor
een goede schroefvastheid zijn zelf-
tappende exemplaren aan te bevelen;
in plaats hiervan kan men ook de leng-
te 1/4 langer nemen dan gebruikelijk. Bij
gevelbekleding moet men de nagels
niet wegslaan of doordrevelen, omdat
dit het hout beschadigt en een onge-
wenst putjeseffect geeft.

Oppervlakafwerking
Western red cedar wordt buiten ook
wel fijnbezaagd en onbehandeld toe-
gepast. In deze vorm geniet het een
vrij grote populariteit. Bij sommige
typen gevelbekleding geeft men een
enkele tand in de lintzaag bewust een
foutslag, waardoor in het houtopper-
vlak een regelmatige onregelmatigheid
komt. Fijnbezaagd heeft het oppervlak
een prachtige zijdeglans. Het hout is
ook zeer goed af te werken, zowel met
een dekkende verf als met een trans-
parant afwerkmiddel. Speciaal voor
western red cedar is er een afwerking
met dunne, gepigmenteerde en licht
impregnerende middelen (stain). Deze
laat de houtstructuur duidelijk zien,
maar kleurt het oppervlak aan in bruin,
groen of grijs (als ondersteuning van
de vergrijzing).

Vergrijzen
Niet afgewerkt en blootgesteld aan
weer en wind verweert western red
cedar vrij snel. Daarbij kan witte of gele
baksteen door de uitloging van de
inhoudsstoffen tijdelijk bruine strepen
vertonen. Onder ideale omstandighe-

Kwaliteiten
Canada hanteert een groot aantal
kwaliteiten, elk met een eigen (uit-
gebreide) karakteristiek. Dit maakt
een afstemming op de Nederlandse
voorschriften moeilijk. No. 2 Clear
and Better gaat bijvoorbeeld uit van
fijnbezaagd, kunstmatig of aan de
lucht gedroogd danwel vers, radiaal
(rift) gezaagd of vallend.
Verdere kenmerken zijn: gezond en
goed hout, drie onregelmatigheden
toegestaan op de brede zichtzijde
en vier op de achterzijde, inclusief
de aansluitende helft van de smalle
zijde of gelijkwaardig, bij een lengte
van 3,65 m en een breedte van 205
mm. Enkele kleine zaagafwijkingen
zijn toelaatbaar. De kwasten moeten
gezond en vast zijn; de afmetingen
hiervan mogen bij diktes onder 75
mm circa 12,5 mm (zichtzijde) en 19
mm (achterkant) zijn en boven 75
mm dikte respectievelijk 19 mm en
- oplopend naar de dikte - 25 à 50
mm. Zachte kwasten mogen alleen
voorkomen op de achterzijde en de
aansluitende helft van de smalle
zijde en in diameter ongeveer de
helft van gezonde, vaste kwasten
hebben. Eindscheuren mogen een
lengte hebben van ongeveer de
breedte van het deel. Wat de kwas-
ten betreft mag 15% van een partij
iets afwijken.

zitten. Het bepalen van het gemiddel-
de vochtgehalte daarvan kan derhalve
wel eens problemen geven.

Bewerking
Western red cedar is een zachte en
daardoor een van de gemakkelijkst te
bewerken houtsoorten, zowel met de
hand als machinaal. Het zachte opper-
vlak is overigens gemakkelijk te be-
schadigen. De gereedschappen moe-
ten scherp zijn. Dit en een niet te over-
dreven druk op het werkstuk voorko-
men dat het zachte vroeghout wordt
samengedrukt. Deze werkwijze is voor-
al bij het schaven en frezen van minder
fijnjarig hout van belang. Houdt men
zich hier niet aan, dan zet het tijdens
de bewerking samengedrukte vroeg-
hout uit tot zijn oorspronkelijke volu-
me, wat een onregelmatig, ribbelig
oppervlak oplevert. Western red cedar
is vrij bros, waardoor de kans bestaat
dat het aan de randen afbrokkelt.
Daarom moeten messen en beitels in
machines vrij zijn van bramen en de
langsvlakken steeds goed schoon.
Verder is het goed te lijmen, maar
waarschijnlijk slecht te buigen.
Tijdens de machinale houtbewerking is
een adequate afzuiging noodzakelijk,
het zaag- en schuurstof kunnen allergi-
sche reacties geven bij daarvoor
gevoelige personen.

Bevestiging
Hoewel het neiging tot splijten heeft, is
western red cedar zonder veel moeite
te nagelen. Het is daarbij zaak roest-
vaststalen of aluminium nagels te
gebruiken. Bij nagels van ijzer of mes-
sing ontstaan al snel, door een reactie
met de inhoudsstoffen, ontsierende

den krijgt het een prachtig zilvergrijs
oppervlak. Op het noorden geplaatst
loopt het hout gevaar vlekkerig te wor-
den en kan het algengroei te zien
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geven. Door het hout te impregneren
met een fixerend verduurzamingszout
op chroombasis is het vergrijzen onge-
veer tien jaar uit te stellen. Het hout
krijgt dan een groenbruine kleur, die
bij gunstige omstandigheden circa tien
tot vijftien jaar goed en kleurecht blijft.
Aangezien het om een oppervlakbe-
handeling gaat, is de hoeveelheid in te
brengen impregneerzout minimaal.
Het hout kan nadien zonder meer wor-
den afgewerkt met een transparant of
dekkend afwerkmiddel.

Toepassingen
Western red cedar wordt hoofdzakelijk
voor niet-constructieve doeleinden
gebruikt. De toepassingsmogelijkhe-
den zijn legio. Toen architecten in de
jaren 1970 de houtskeletbouw ontdek-
ten, werd het als gevelbekleding in

Nederland zeer populair. Het huidige
dubo-tijdperk doet daar nog een
schepje bovenop, ook in de utiliteits-
bouw. Overige toepassingen zijn ber-
gingen, boeiborden, dakbeschot en
dakranden, kozijnen, (tuin)hekken en
poorten, pergola's, sauna's, lichte con-
structies en windveren. Een bekende
toepassing in met name de landen van
herkomst, maar tegenwoordig ook in
ons land, zijn shingles en shakes. Dit
zijn houtspanen of -leien van circa 0,5
m lang, met de hand gekloofd (shakes)
of machinaal gezaagd (shingles). Ze
zijn 1 tot 3 cm dik aan het ondereinde
en lopen naar boven taps toe. De
breedtes variëren van 75 tot 355 mm.
Ze dienen voor decoratieve betimme-
ringen op gevels en in interieurs en
voor dakbedekkingen.
Binnen wordt western red cedar voor-

namelijk gebruikt voor betimmeringen,
zoals plafonds en wanden. Een over-
vloed in één ruimte wordt vanwege
een mogelijke allergische reactie op
personen die daarvoor gevoelig zijn,
afgeraden. Ook is het constructief te
benutten in de vorm van gelamineerd
hout. �

FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGEN-
SCHAPPEN VAN WESTERN RED CEDAR

Fysische eigenschappen
Volumieke massa bij 12% vochtgehalte (kg/m3) 380
Evenwichtsvochtgehalte bij 60% R.V. (%) 11,5
Evenwichtsvochtgehalte bij 90% R.V. (%) 16,5
Werken bij schommelingen tussen 30-60% (%)
- radiaal 0,3
- tangentiaal 0,8
Werken bij schommelingen tussen 60-90% (%)
- radiaal 0,5
- tangentiaal 1,2
Krimpcoëfficiënt van 18-6% (per % vocht)
- radiaal 0,09
- tangentiaal 0,24
Krimp van nat naar 12% (%)
- radiaal 0,8
- tangentiaal 2,2
Krimp van nat tot geheel droog
- radiaal 1,8
- tangentiaal 4,7

Mechanische eigenschappen
Buigsterkte (N/mm2) 54
Elasticiteitsmodulus (N/mm2) 8.300
Druksterkte evenwijdig aan de vezel (N/mm2) 34
Schuifsterkte (N/mm2) 5,6
Splijtsterkte per mm breedte (N/mm) 25
Hardheid volgens Janka (N)
- kops 3.040
- langs 1.470
Duurzaamheidsklasse bij grondcontact 2

Alle vermelde mechanische eigenschappen zijn gemid-
delden van beproevingen met kleine, foutvrije proef-
stukken. Het zijn dus geen karakteristieke waarden die
men nodig heeft voor het berekenen van constructies
volgens de TGB 1990 (Houtconstructies; NEN 6760) of
Eurocode 5 (NVN-ENV 1995). De genoemde cijfers, met
name die van buigsterkte, elasticiteitsmodulus en volu-
mieke massa, zijn wel te gebruiken voor het onderling
vergelijken van houtsoorten. Aldus is het mogelijk de
karakteristieke waarden van een houtsoort te benade-
ren via een houtsoort, waarvan deze data en de sterk-
teklasse bekend zijn. De benodigde gegevens zijn te
vinden in NEN-EN 1912 (Hout voor constructieve toepassingen
- Sterkteklassen - Toewijzing van visuele sorteringsklassen en
houtsoorten) en NEN-EN 338 (Hout voor constructieve toepas-
singen - Sterkteklassen).
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MDF
Meranti-triplex
Merbau
Noordamerikaanse loofhoutsoorten
Noordeuropees grenen
Okoumétriplex
Oregon pine
OSB
Peren, kersen, noten, linden
Pitch pine
Robinia
Rode meranti
Southern yellow pine
Spruce-pine-fir
Teak
Vuretriplex

Reeds eerder verschenen in deze serie:
Afrikaanse mahonies
Azobé
Bangkirai
Berketriplex
Beuken
Bilinga, massaranduba, karri/jarrah, kastanje
Esdoorn
Essen
Europees en Noord-Amerikaans eiken
Europees vuren
Hemlock
Ipé, sapupira, purperhart, angelim vermelho, jatoba (locus), 
curupixa
Iroko
Lariks


