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Rode meranti

Rode meranti blijft een van de populairste houtsoorten in de woning- en utiliteitsbouw 
in Nederland. Na de introductie zo’n veertig jaar geleden veroverde zij snel terrein, vooral in 

geveltimmerwerk. Zoals beuken onder meer de houtsoort is voor speelgoed en kindermeubilair en 
merbau voor buitendeuren, zo is meranti dat voor kozijnen, ramen en puien.

Shorea spec. div.
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overige aanvoer is nagenoeg geheel
afkomstig uit Sabah. De Filippijnen ex-
porteren geen meranti meer (dit werd
onder de naam lauan op de markt
gebracht).

Bosareaal
Ongeveer 25% van het huidige areaal
tropisch bos bevindt zich in Azië. Het
landoppervlak van Maleisië omvat om-
streeks 33 miljoen ha; daarvan is ruim
20 miljoen ha (circa 61,5%) bedekt met
bos. Indonesië beschikt over ruim vijf-
maal zoveel bos, namelijk 105 miljoen
ha op een landoppervlak van meer dan
180 miljoen ha (zo’n 58,35%). Ter verge-
lijking: voor Nederland is dat 10%.
Het bosbeheer in Zuidoost-Azië is de
laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo
kennen west-Maleisië (Peninsula),
Sabah en Indonesië een uitvoerverbod
van rondhout; het voor 80% beboste
Sarawak, waar een quotum geldt, is
hier hard mee bezig. Om zoveel moge-
lijk verdiensten in eigen land te hou-
den, wordt de export van geschaafd/
geprofileerd hout bevorderd; daarbij
treedt exportbelasting als stuurmecha-
nisme op. Indonesië heeft de uitvoer
van ongeprofileerd gezaagd hout ont-
moedigd door zeer hoge exportbelas-
tingen.

In beide landen is sprake van een
selectief oogstsysteem: alleen bomen
met een bepaalde minimumdiameter
mogen worden geveld. Vlaktegewijze
kap vindt beperkt plaats. Veelal ge-
beurt dat om ruimte te scheppen voor
plantages van landbouwgewassen
(oliepalm, cacao) of conversiebos van
boomsoorten (rubberhout, teak).

� 1. Golvende
en strakke me-
ranti kozijnen in
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Ontwerp: John
Hejduk New
York; Otonomo
Architecten
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� De groei-
gebieden van
rode meranti.
Donkerblauw-
gekleurd zijn 
de gebieden
die voor de
Nederlandse
markt van
belang zijn.

De expliciete vraag naar het mooie,
roodbruine hardhout leidde veertig
jaar geleden al snel tot een kwantita-
tieve en kwalitatieve schaalvergroting.
Er ontstond een ver doorgevoerd en
flexibel industrieel proces, zodat het
leek alsof rode meranti er altijd al was
geweest. Opdrachtgevers en voorschrij-
vers als architecten vonden en vinden
het uitstekend passen in het rijtje
ideale houtsoorten voor geveltimmer-
werk. De voordelen zijn legio: kwastvrij
hout, onderhoudsvriendelijk, betrouw-
baar, goed te bewerken en in ruime
mate voorradig in de gewenste afme-
tingen. De kwaliteitseisen zijn steeds
verder verfijnd en aangescherpt, terwijl
de ontwikkeling naar duurzaam bosbe-
heer en dito geproduceerd hout ook
niet aan meranti voorbijgaat. De
Nederlandse overheid en het bedrijfs-
leven streven naar de geformuleerde
doelstelling van 25% duurzaam gepro-
duceerd naald- en loofhout in 2005,
welk percentage daarna moet oplopen.

Groeigebieden
De gebieden waar rode meranti groeit,
bevinden zich in Maleisië, Indonesië
en de Filippijnen. Nederland impor-
teert het uit de twee eerstgenoemde
landen. In Indonesië treft men de voor-
naamste groeigebieden aan op Kali-
mantan (het Indonesische deel van
Borneo) en op Sumatra. Het westelijk
deel van Borneo wordt uitgemaakt
door Sabah en Sarawak, die tezamen
met Peninsula de staat Maleisië vor-
men. Nederland importeert uitsluitend
rode meranti in gezaagde of anderszins
bewerkte vorm. Meer dan driekwart
ervan, dat door de Nederlandse tim-
merindustrie wordt verwerkt, komt uit
de bossen van Peninsula Maleisië. De
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Certificering
Zowel Maleisië als Indonesië is druk
bezig met de certificering van hun bos-
sen om hout, waaronder rode meranti,
met een keurmerk op de markt te
brengen. Hiertoe heeft Maleisië, de
belangrijkste tropisch-houtleverancier
van Nederland, de Malaysian Criteria &
Indicators (MC&I) opgesteld. In 1999 is
tevens de onafhankelijke Malaysian
Timber Certification Council (MTCC)
opgericht, die verantwoordelijk is voor
de hele boscertificering in Maleisië.
Via een bilaterale werkgroep, waarin
een proefproject tot een goed einde is
gebracht, hebben Nederlandse over-
heid en houtbranche het certificerings-
proces in Peninsula een belangrijke
impuls gegeven. Thans voldoen zeven
van de acht deelstaten aan de MC&I.
Uitbreiding hiervan naar de overzeese
deelstaten Sabah en Sarawak ligt in het
verschiet.

Om illegaal hout uit Indonesië te
weren, heeft Maleisië een importver-
bod vanuit dit land ingesteld. De
Vereniging Van Nederlandse Hout-
ondernemingen (VVNH) is samen met
haar Engelse zusterorganisatie en
(inter)nationale instellingen bezig met
een legaliserings- en traceringsproject
om uiteindelijk te voorkomen dat ille-
gaal hout de markt bereikt.
Er komt Maleisisch hout op de Neder-
landse markt, voorzien van een MTCC-
certificaat. Dit geeft een grote mate van
zekerheid dat het om legaal hout gaat.
Tussen MTCC en FSC vindt sinds 1999
overleg plaats over aanvullingen op 
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het bos na een oogstronde meer dan
30 jaar met rust wordt gelaten voor een
volgende selectieve oogst plaatsvindt.
Driekwart van het exploitabele bos is
aangewezen als permanent productie-
bos, het overige kwart als reservaat en
schermbos.

Sabah en Sarawak
De overzeese deelstaten Sabah en
Sarawak hanteren een aangepaste ver-
sie van het Peninsula-systeem. Teza-
men met de Maleisische regering zijn
er nieuwe wetten aangenomen die
voorzien in verscherping van de oogst-
limieten en een strengere controle op
de naleving.
Sabah is veertig jaar geleden gestart
met de aanleg van cultuurbossen.
Ruim eenderde van het landoppervlak
is bestemd voor commerciële bosbouw.
De overheid heeft de speciale dienst
SAFODA (Sabah Forestry Develop-
ment Authority) opgericht om de her-
bebossing in gang te zetten. Voor
Sarawak kwamen vijfentwintig jaar
geleden de eerste plannen voor her-
bebossing op tafel, tien jaar later vond
de eerste herplant plaats. Bijna een
kwart van Sarawak is inmiddels aange-
wezen als beschermd bos.

Bosbeheer Indonesië
Sinds 1993 werkt Indonesië aan een
certificeringssysteem voor duurzaam
bosbeheer. Hiervoor is het nationale
en onafhankelijke certificeringsinsti-
tuut Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
verantwoordelijk. Er is een set criteria
voor duurzaam bosbeheer ontwikkeld
en er wordt gewerkt aan een Nationale
Standaard. Het land exporteert �

de MC&I. Op dit moment zijn vele tien-
duizenden ha bos FSC-gecertificeerd,
waaruit ook meranti komt. Enkele
Nederlandse importeurs brengen dit
op de Nederlandse markt.

Bosbeheer Maleisië
Maleisië bestaat uit drie autonome
regio’s: Peninsula, Sabah en Sarawak.

Peninsula
Het schiereiland Peninsula heeft in
Maleisië een voorbeeldfunctie. Alle 11
Maleisische deelstaten volgen het bos-
bouwbeleid van de centrale regering.
Grote gebieden genieten, deels als
natuurpark, een absolute bescherming.
In de aangewezen exploitatiebossen
gelden scherpe gedragsregels. Het ge-
hanteerde systeem (Selective Manage-
ment System) is erop gebaseerd dat
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alleen gezaagd hout, triplex en andere
houtproducten met toegevoegde waar-
de. Kernpunten van het gehanteerde
bosbeheerssysteem ISCS (Indonesian
Selective Cutting System) zijn onder
meer geen kaalkap, verplichte herbe-
bossing en beperkende maatregelen
voor concessionairs. In die tijd is
Indonesië tevens gestart met een
omvangrijk vijfjarenplan voor de aan-
leg van bos. In sommige concessiege-
bieden is aangetoond dat bij toepas-
sing van selectieve oogst de houtop-
brengst per ha toeneemt en zelfs gro-
ter wordt dan in het oorspronkelijke
bos. Het blijkt mogelijk rode meranti
kunstmatig te verjongen; al in 1990
werden de eerste 20 miljoen zaailingen
gekweekt.
Op dit moment voert het Indonesische
ministerie van Bosbouw een stevige
hervorming door om een einde te
maken aan de niet-legale houtoogst.
Alle concessiehouders moesten hun
concessies inleveren, waarna ze op-
nieuw zijn verdeeld onder bedrijven
die aantoonbaar werken volgens de
vigerende boswetgeving. De problema-
tiek van niet-legaal hout is door onder
meer corruptie en politieke instabili-
teit zo groot, dat de minister interna-

tionale hulp heeft ingeroepen. Ook
Nederlandse bedrijven zijn hier met
eigen projecten van duurzaam bosbe-
heer ingesprongen. De Nederlandse
overheid ontwikkelt samen met het
Wereld Natuur Fonds een programma
voor duurzaam bosbeheer, behelzen-
de een regionaal partnership en certifi-
cering als middel tegen illegaal hout.
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Boombeschrijving
Rode meranti behoort tot de botani-
sche familie van de Dipterocarpaceae;
het wordt geleverd door meer dan hon-
derd Shorea-soorten. De genormeerde
benaming is rode meranti. De interna-
tionale handel - en ook de binnenland-
se markt - hanteert diverse subnamen,
zoals bukit, seraya, nemesu en heavy
tembaga. In deze laatste soorten heeft
de Nederlandse handel zich gespecia-
liseerd om uniformiteit in kleur en
gewicht te bewerkstelligen. Meranti-
bomen bereiken een gemiddelde
hoogte van 30 tot 40 m, maar er zijn er
ook die een hoogte van 70 m halen. De
gladde, cilindrische stam heeft veelal
een lengte van 25 tot 30 m bij een dia-
meter die varieert van 50-90 cm en
maximaal 3 m bedraagt. Aan de stam-
voet bevinden zich meestal wortelaan-
lopen. Afhankelijk van het boomtype
zijn deze kort en breed of hoog en smal.

Houtbeschrijving
Tussen spint- en kernhout bestaat een
duidelijk kleurverschil. De spintzone is
20 tot 50 mm breed en doorgaans grijs
rozebruin. In de zwaardere soorten zit
een vleugje purper. Het kernhout, dui-
delijk te onderscheiden van het spint,
wisselt qua kleur van soort tot soort -
van donkerrood tot licht roodbruin en
van bleekroze tot rozerood-, en ook
binnen eenzelfde soort treden kleurva-
riaties op. Na droging en onder invloed
van het licht donkert het hout sterk na
tot veelal donker roodbruin. Nat hout
vertoont op het langsvlak donkere
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strepen van gomachtige stoffen. De
strepen verdwijnen tijdens het drogen.
In kops hout en op de langsvlakken
tekenen zich soms op onregelmatige
afstand van elkaar fijne, witachtige lijn-
tjes af. Deze worden veroorzaakt door
reeksen harsgangen met een lichtge-
kleurde, vaste inhoud. Bij blanke af-
werking vormt dit geen bezwaar, omdat
deze lijntjes de lak absorberen en zo
onzichtbaar worden.
Rode meranti is vrij regelmatig van
structuur en heeft geen uitgesproken
tekening. De draad is recht, met soms
wat kruisdraad, en de nerf is matig grof.
In het kernhout kunnen kleine boor-
dergaatjes voorkomen met een door-

snede van ten hoogste 1 mm. Deze zo-
genaamde pinholes zijn toelaatbaar in
de kwaliteit die in de Maleisische keu-
ringsvoorschriften wordt aangeduid
met PHND (pinholes no defect). Onder
deze kwalificatie komt het hout -
hoofdzakelijk bukit - veelal op de
markt. De boordergaatjes zijn afkom-
stig van bepaalde nathoutboorders. Ze
tasten dus alleen het hout op stam of
zeer vers hout aan. In gedroogd hout
zijn ze vernietigd en zijn de pinholes
verder onschuldig. In de Kwaliteits-
eisen voor Hout (KVH 2000) worden
pinholes niet specifiek genoemd, maar
vallen ze onder 'boordergangen - geen
kans op aantasting'.

� 7. Terug naar
de natuur.

Dikte Breedte
50 63 75 88 100 113 125 150 175 200 225 275 300 325

16 x x x
19 x x x x
22 x x x x x x
25 x x x x x x x x x x x
32 x x x x x x x
38 x x x x x x x x x
44 x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x
63 x x x x x x x x x x x
75 x x x x x x x x x

100 x x x x x x x x
125 x x x x x x x

Fineer en triplex
Rode meranti laat zich goed schillen.
Fineersnijden (voor decoratieve doel-
einden) is daarentegen weinig gang-
baar. Het schilfineer wordt als triplex in
grote hoeveelheden naar West-Europa
verscheept. De geproduceerde maten
hangen af van de beschikbare persaf-
metingen. Niet alleen de standaardma-
ten zijn beschikbaar, ook grote afme-
tingen van bijvoorbeeld 3,75 m lengte
zijn leverbaar. Dit merantitriplex, waar-
over een aparte publicatie is versche-
nen in de serie Bomen over…, is veelal
van esthetisch uitstekende kwaliteit en
zeer geschikt voor blank of transparant
werk. Voor buitentoepassingen is het
minder geschikt: het verweert onder
invloed van uv-stralen zeer snel.

Kwaliteitseisen
De houthandel hanteert in principe
voor het ruwgezaagde hout de Malei-
sische keuringsregels: de Malayan
Grading Rules (MGR). �

� 8. Chique
meerwaarde in
binnendeuren.

TABEL 1. GANGBARE MATEN GEZAAGD RODE MERANTI IN MM (ISO-MATEN)

Andere maten zijn in overleg met de leverancier mogelijk.
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eisen voor het uiterlijk gelden. De B-
kwaliteit is voor toepassing in gevel-
timmerwerk (ramen, deuren en kozij-
nen).

Sterkteklassen
Sinds 2003 zijn in Nederland de
Europese sterkteklassen volgens EN
338 (Hout voor constructieve toepassingen -
Sterkteklassen) in gebruik. Als belangrijk-
ste sterkteklasse voor rode meranti
noemen NEN 6760 (Technische grondsla-
gen voor bouwconstructies (TGB 1990) -
Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepa-
lingsmethoden) en NEN 5498 (Gezaagd
hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en
bepalingsmethoden) C20, overeenkomend
met kwaliteitsklasse A/B (hoge eisen
aan sterkte en/of uiterlijk).

KVT '95
TNO-onderzoek heeft aangetoond dat
de aanwezigheid van pinholes geen
belemmering hoeft te zijn om dit hout
voor de fabricage van kozijnen te ge-

� 9. Het meran-
ti geveltimmer-
werk voegt zich
naadloos in 
het ontwerp.
Woning Wou-
brugge; ont-
werp: Van der
Breggen Archi-
tecten Alphen
a/d Rijn.

� 10. Het grijs-
gebeitste 
meranti loopt
de hoek om.
Scoutinggebouw
De Orion Hilver-
sum; ontwerp:
Min2 bouw-
kunst Bergen.

TABEL 2. FYSISCHE EN MECHANISCHE
EIGENSCHAPPEN VAN RODE MERANTI
(SHOREA SPEC. DIV.)

Fysische eigenschappen
Bij een vochtgehalte (%) van 9,5-10 10-11
Volumieke massa (kg/m3)* 475 630
Evenwichtsvochtgehalte (%)
- bij 60% R.V. 13,0 13,5
- bij 90% R.V. 18,5 19,0
Werken bij schommelingen R.V. 
tussen 30-60% (%)
- radiaal 0,6 0,6
- tangentiaal 1,2 1,2
Werken bij schommelingen R.V. 
tussen 60-90% (%)
- radiaal 0,7 0,9
- tangentiaal 1,7 1,8
Krimpcoëfficiënt van 20-6% resp. 22-6%
- radiaal 0,13 0,17
- tangentiaal 0,30 0,32
Maximale krimp radiaal (%)
- van nat tot 12% 1,7 2,0
- van nat tot geheel droog 4,2 4,0
Maximale krimp tangentiaal (%)
- van nat tot 12% 3,1 3,8
- van nat tot geheel droog 7,4 7,3

Mechanische eigenschappen
Buigsterkte (N/mm2) 65 87
Elasticiteitsmodulus (N/mm2) 10.400 11.510
Druksterkte // aan de vezel (N/mm2) 42 49
Schuifsterkte (N/mm2) 7,6 9,3
Splijtsterkte per mm breedte (N/mm) - -
Hardheid volgens Janka (N)
- kops 3.240 4.170
- langs 2.640 4.310
Duurzaamheidsklasse 4/5 2/4
Sterkteklasse C20 C20

* Er zijn waarden gegeven voor een lichte en een zware soort meranti.

Bron: Houtvademecum 20018.

Het hout wordt meestal verhandeld
volgens de klassen 'Select and better'
en 'Standard and better', al dan niet
met de toevoeging PHND (pinholes no
defect). 'Select and better' is de bete-
re kwaliteit. In de kwaliteit PHND gel-
den pinholes, als gezegd, niet als
onvolkomenheid.

bruiken. Volgens de KVT '95 (Kwaliteit
van houten gevelelementen) zijn met rode
meranti kozijnen met KOMO-product-
certificaat te maken, op voorwaarde
dat de volumieke massa meer dan 450
kg/m3 bedraagt bij 16 ± 2% houtvocht-
gehalte. Het mag zowel transparant 
als dekkend worden afgewerkt. Voor
geveltimmerwerk wordt meranti geacht
te voldoen aan duurzaamheidsklasse
A. Deze kwalificatie, conform risicoklas-
se 3 van NEN-EN 335-2 (Duurzaamheid
van hout en op hout gebaseerde producten -
Definitie van risicoklassen voor biologische
aantasting - Deel 2: Massief hout), bete-
kent: duurzaam voor toepassing in

Nederlandse normen
Als veel toegepaste houtsoort in
Nederland is rode meranti in een aan-
tal normen opgenomen. In de serie
Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000),
die eisen stelt aan de voornaamste
uiterlijke kenmerken als draadverloop,
kwasten, scheuren en vervormingen,
komt het voor in NEN 5483 (Houtsoort
rode meranti). Deze norm onderscheidt 3
kwaliteitsklassen (A, B en C), die zo
nauw mogelijk zijn afgestemd op de
gangbare handelskwaliteiten. De A- en
B-kwaliteit zijn de betere kwaliteiten.
De A-kwaliteit is uitsluitend bedoeld
voor toepassingen, waarbij zeer hoge
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houten gevelelementen; het hout
wordt niet of nauwelijks door schim-
mels aangetast en hoeft niet te worden
verduurzaamd.

BRL’s
Verder komt rode meranti voor in de
beoordelingsrichtlijnen BRL 1701 'Ge-
lijmde dragende houten bouwconstruc-
ties' en BRL 2902 'Gelamineerd hout
voor niet-dragende toepassingen'.

Werken, drogen
Rode meranti werkt niet bovenmatig.
Tot welk vochtgehalte het moet wor-
den gedroogd, is afhankelijk van het
gebruiksdoel. Het is zonder veel moei-
lijkheden te drogen, waarbij weinig
neiging tot vervorming optreedt, al
dient men rekening te houden met
verschillend drooggedrag van de
diverse soorten. Mede doordat het bij
grote klimaatverschillen de neiging

� 12. Vorm-
gevend in lichte
hal. Voorbeeld-
project IFD-
paviljoen
Drachten; 
ontwerp: Van
der Breggen
Architecten
Alphen a/d Rijn.

� 11. Kozijnen
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Hilversum; ont-
werp: Tangram
Architekten
Amsterdam.

� 13. Meranti
binnendeuren
en -kozijnen
omzomen het
atrium in kan-
toor Forum te
Amsterdam-
Zuid. Ontwerp:
Atelier Pro
Architekten
Den Haag.

heeft te vervormen, is het niet geschikt
voor buighout. Het buigen vindt name-
lijk plaats met vochtig hout.

Bewerking, afwerking
In het algemeen is rode meranti zowel
met de hand als machinaal gemakke-
lijk te bewerken. Specifieke proble-
men doen zich hierbij niet voor. Het
laat zich uitstekend spijkeren en
schroeven, en is met de gangbare
houtlijmen goed te lijmen.
Er zijn geen technische problemen om
meranti zowel blank als dekkend af te

werken. Voor buitentoepassingen vol-
doen de verschillende afwerkmidde-
len uitstekend. Het hout bevat hars-
gangen en vrij grote vaten. Na het lak-
ken blijft de houtnerf zichtbaar.

Toepassingen
Gezien de vele toepassingsmogelijk-
heden behoort rode meranti tot de
veelzijdigste houtsoorten. Het wordt
overwegend in de woning- en utiliteits-
bouw toegepast voor binnen- en bui-
tentimmerwerk, zoals ramen, deuren,
kozijnen, puien, betimmeringen, plin-
ten, lijstwerk, trappen(huizen) en
spanten. Verder kan geselecteerd hout
met enige tekening en glans in de
meubelindustrie worden gebruikt voor
meubilair, toonkasten en winkelbetim-
meringen. �
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MDF
Meranti-triplex
Merbau
Noord-Amerikaanse loofhoutsoorten
Noord-Europees grenen
Okoumétriplex
Oregon pine
OSB
Peren, kersen, noten, linden
Pitch pine
Robinia
Southern yellow pine
Spruce-pine-fir
Teak
Vuretriplex
Western red cedar
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Reeds eerder verschenen in deze serie:
Afrikaanse mahonies
Azobé
Bangkirai
Berketriplex
Beuken
Bilinga, massaranduba, karri/jarrah, kastanje
Europees en Noord-Amerikaans eiken
Esdoorn
Essen
Europees vuren
Hemlock
Ipé, sapupira, purperhart, angelim vermelho, jatoba (locus),
curupixa
Iroko
Lariks
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