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Disclaimer 

Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die dit bouwmateriaal of -product willen herge-
bruiken. Ze maakt deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van 
bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. 

Deze fiche is opgesteld door Rotor vzw/asbl in het kader van het Interreg FCRBE-project - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements, gesteund door het volledige projectpartnerschap. Informatiebronnen zijn onder meer de ervaring van hergebruikhandelaars en de 
betrokken projectpartners, lessen uit voorbeeldprojecten, beschikbare technische documentatie, etc.  

De reeks fiches is opgesteld tussen 2019 en 2021. Aangezien de hergebruiksector volop evolueert is het mogelijk dat sommige gegevens, voo-
ral met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, mettertijd veranderen. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar Europese normen is het 
aan het projectteam om, indien nodig, te verwijzen naar hun nationale implementaties en lokale bijzonderheden.  

Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet exhaustief is of de deskundigheid van professionals beoogt te ver-
vangen. Specifieke vragen zijn altijd projectgebonden en moeten als dusdanig worden behandeld. 

De volledige verzameling fiches (inclusief de inleidende fiche) is vrij verkrijgbaar op verschillende referentiewebsites (o.a. opalis.eu, nweu-
rope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Een niet-exhaustieve lijst van handelaars in gerecupereerde bouwmaterialen is beschikbaar op opalis.eu en salvoweb.com.  

---  

Interreg FCRBE-partnerschap: Bellastock (FR), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf / WTCB (BE), Leefmilieu Brussel 
(BE), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), Confederatie Bouw (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) en University of Brighton 
(UK)  

De informatie in dit document is niet noodzakelijkerwijs een weergave van het standpunt van alle partners van het FCRBE-project, noch van de 
financierende autoriteiten. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de inhoud van deze fiches gecrediteerd onder het Creative Commons Attribution NonCommercial - 
Share Alike formaat (CCBY-NC-SA).  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in dit document gebruikte afbeeldingen eigendom van Ⓒ Rotor vzw/asbl of Ⓒ Opalis.  Voor alle 
andere afbeeldingen werd er systematisch om toestemming tot publicatie gevraagd aan hun auteurs of rechtmatige eigenaars. Wanneer dit 
verzoek niet werd beantwoord namen we aan dat er geen bezwaren waren tegen het voorgenomen gebruik van de afbeelding. Indien u van 
mening bent dat deze interpretatie onredelijk is, gelieve het ons dan te laten weten. 

http://opalis.eu
http://nweurope.eu/fcrbe
http://nweurope.eu/fcrbe
http://futureuse.co.uk
http://opalis.eu
http://salvoweb.com
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Beschrijving van het product 

Houten paneeldeuren, ook wel 'klas-
sieke deuren' genoemd, bestaan al meer 
dan 500 jaar, hebben in de loop der tijd 
vele uitvoeringen gekend en worden ook 
vandaag nog steeds gemaakt. Ze zijn sta-
biel te verkrijgen op de hergebruikmarkt, 
in een grote verscheidenheid aan vormen, 
stijlen en materialen (massief hout, half 
massief hout, multiplex, spaanplaat met 
gelamineerde coating, gelijmd gelamel-
leerd hout, etc.). Het meest voorkomende 
model is de enkele draaideur. De meest 
gebruikte houtsoorten zijn eik, es, den en 
andere soorten naaldhout, meranti, no-
tenhout, en in mindere mate exotische 
houtsoorten. 

Deze fiche heeft betrekking op zoge-
naamde 'verbindingsdeuren' voor interieurs. 
Deze deuren hebben geen bijzondere tech-
nische kenmerken op het vlak van brandwe-
rendheid, warmte-isolatie, geluidsisolatie, 
inbraakveiligheid of stabiliteit; en ze worden 
tussen twee leefruimten geplaatst die geen 
grote klimatologische verschillen vertonen 
m.b.t. temperatuur en luchtvochtigheid. Deze 
fiche geldt niet voor buitendeuren, bordes-
deuren of kelderdeuren. 

Over het algemeen bestaat een ge-
bruiksklaar binnendeurblok uit: 

→ Een of twee deurbladen, ook wel 'vleugels' 
genoemd: dit is het bewegende deel van de 
deur. Deze bestaan uit een assemblage van 
stijlen en dwarsregels (vaak van massief hout 
of van gelijmd gelamelleerd hout), en vulele-
menten (vaak zijn dit o.a. panelen van mas-
sief hout, multiplex, spaanplaat of glas). Niet-
massieve elementen zijn meestal bekleed 
met een laag natuurlijk houtfineer. De pane-
len van een deurblad zijn meestal niet vast 
verbonden met de stijlen en regels, zodat ze 
niet barsten wanneer het hout werkt. Het 
deurblad is doorgaans voorzien van een aan-
tal toebehoren, zoals handgrepen, paumelles 
of scharnieren, sloten, etc. Het aantal pane-
len, het uitzicht van de sierlijsten en de de-
taillering van het schrijnwerk zijn vaak ken-
merkend voor een stijl of periode. 

→ Een vast kader, (ook ‘deurkader’, ‘kozijn' of 
'omlijsting' genoemd). Deze bestaat meestal 
uit verschillende elementen die rond de ope-
ning zijn vastgezet. Het kader dient als afwer-
king rond de opening en maakt het mogelijk 
de deurvleugel er optimaal aan aan te pas-
sen. Afhankelijk van het model kan het kader 
ook een bovenlicht of een vast paneel in glas 
bevatten.

Beschrijving van het product

Anatomie van een deurblad

1. Verticaal: 
deurstijlen 

2. Horizontaal: 
regels (onder- 
en bovenaan 
dorpels ge-
noemd) 

3. Panelen 
4. IJzerwerk

Anatomie van een deurkozijn 

1. Aanslag 
2. Sponning 
3. Omlijsting; deurkader 
4. Scharnier 
5. Bovenlicht

Deur met 8 panelen, waarvan 6 in 
glas, geschilderd

Deur met 2 rechte volle panelen, 
onbewerkt

Deur met 3 panelen, waarvan 1 
glaspaneel, stijl ‘Napoleonhoed’, 
gevernist

Deur met 3 rechte volle panelen, 
geschilderd
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Recuperatie van het product 

Binnenpaneeldeuren bevinden zich 
vooral in woongebouwen, maar ook in 
oude schoolgebouwen, kloosters, klinie-
ken, etc.  

Meestal kunnen de deurbladen relatief 
eenvoudig worden gerecupereerd. Een zorg-
vuldige demontage van het deurkader kan 
echter moeilijker zijn. Dit hangt voornamelijk 
af van de oorspronkelijke uitvoering en de 
aard van de materialen die werden gebruikt. 
Geperst hout, dat van recentere datum is, 
leent zich doorgaans moeilijker voor een 
zorgvuldige demontage dan oudere elemen-
ten van massief hout. Het deurkader is ook 
kwetsbaarder voor beschadiging tijdens 
transport en opslag. In de praktijk worden 
kaders vaak alleen gerecupereerd wanneer 
ze van bijzondere waarde zijn vanwege hun 
ouderdom, hun stijl, hun karakter, hun mate-
riaalsamenstelling, of omdat ze nauw ver-
bonden zijn met de bijbehorende deurbladen 
(bijvoorbeeld als ze een zeer speciale vorm of 
speciale afmetingen hebben). 

Binnendeuren zijn goed geschikt voor 
hergebruik in situ. Ze kunnen ook interessant 
zijn voor gespecialiseerde hergebruikhande-
laars. Het recuperatieproces verloopt typisch 
als volgt: 

→ Beoordeling van het hergebruik-
potentieel. Een ‘deskundig oog’ kan het her-
gebruikpotentieel van een bepaald lot mees-
tal inschatten tijdens een bezoek ter plaatse, 
of op basis van foto’s en technische informa-
tie over de fabrikant (voor recentere deuren), 
het model, de afmetingen, de vermoedelijke 
hoeveelheid, etc. Aandachtspunten zijn on-
der andere: 

• de algemene staat van het lot: Zijn de on-
derdelen in goede staat (deurbladen, deur-
kader, slot, hang- en sluitwerk, etc.)? Zijn er 
sporen van zwammen, houtaantastende 
insecten of zwelling als gevolg van overma-
tige luchtvochtigheid? Kan het deurkader 
worden gerecupereerd? Zijn er aanpassin-
gen gebeurd aan de deurbladen? Kunnen 
ze worden hersteld of verkleind? Bestaat 
het risico dat er gevaarlijke stoffen aanwe-
zig zijn (oude loodhoudende verf)?; 

• hun commerciële waarde, afhankelijk van 
het model, de hoeveelheid, de eventuele 
reparaties, het verkooppotentieel, etc.; 

• de logistieke omstandigheden op de de-
montagewerf, met name deadlines, arbeid-
sduur, nodige handelingen, transport, etc. 

→ Demontage. Een zorgvuldige demontage is 
erop gericht de integriteit van de elementen 
te garanderen (hetzij van het deurblok in zijn 
geheel, hetzij alleen van het deurblad plus 
toebehoren). Elk element van hetzelfde 
deurblok moet correct worden geïnventari-
seerd. Na de demontage van het deurblad is 
het raadzaam de paumelles of scharnieren, 
handgrepen, sloten, etc. te demonteren om 
het risico op beschadiging tijdens de behan-
deling en opslag tot een minimum te beper-
ken. Alle afzonderlijke elementen worden 
gesorteerd volgens model, kwaliteit en afme-
tingen. De elementen van het deurkader 
kunnen voorzichtig worden gedemonteerd 
met houtbeitels. Deurkaders van geperst 
hout zijn moeilijk te recupereren. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de be-
glazingselementen. Het is aangewezen de 
handgrepen en sloten te bewaren, ook als ze 
stuk zijn, om eventueel een vergelijkbaar 
model te kunnen vinden. 

→ Inventaris. Om het werk te vergemakkelij-
ken voor de ontwerpers en plaatsers is het 
dikwijls nuttig de maten van elk afzonderlijk 
element op te meten bij demontage en alle 
elementen van eenzelfde deurblok een speci-
fieke nummering te geven. Het is eveneens 
aangewezen de openingsrichting van elke 
deur te noteren. Houd er rekening mee dat 
er zelfs in een partij identieke deuren maat-
verschillen kunnen voorkomen als gevolg van 
aanpassingen die plaatsvonden tijdens de 
gebruiksfase (bv. afschaven van een deur bij 
plaatsing van een nieuwe vloer in een 
kamer). 

→ Opslag. De deurbladen worden bij voor-
keur op hun (lange of korte) smalle kant op-
geslagen in geschikte rekken, met een pas-
sende bescherming (schuimstroken, schuim-
hoeken, tussenschoten, etc.). Indien de deu-
ren op hun lange kant worden opgeslagen 
moet dat gebeuren met het slot naar boven 
gericht. Bij de meeste professionele leveran-
ciers worden de deuren op hun korte kant 
opgeslagen, op houten spieën. Om het risico 
op vervorming en op breuk van eventuele 
glaselementen te voorkomen, wordt afgera-
den de deuren horizontaal, ‘plat’ op te slaan. 
De onderdelen van de deurkaders en van het 
hang- en sluitwerk worden in afzonderlijke 
pakketten opgeslagen. Alle elementen wor-
den best vorstvrij gestockeerd, bij kamer-
temperatuur (15°C tot 25°C), en beschut te-
gen vocht en stof (aanbevolen relatieve 
luchtvochtigheid van 40 tot 65%). Wanneer 
deze opslagcondities gerespecteerd worden 
is de maatvastheid van gerecupereerde hou-
ten uitstekend. 

→ Bewerkingen. Afhankelijk van hun staat, 
kunnen paneeldeuren (of hun elementen 
afzonderlijk) verschillende bewerkingen on-
dergaan voor ze worden hergebruikt. De 
meeste leveranciers die gespecialiseerd zijn 
in hergebruikdeuren kunnen deze bewerkin-
gen uitvoeren. Sommigen bieden ze systema-
tisch aan. Soms worden de deuren ook in 
hun oorspronkelijke staat verkocht. Het is 
dan aan de koper om indien nodig de vol-
gende bewerkingen uit te voeren. Hierbij is 
het belangrijk dat u duidelijke informatie 
krijgt van de verkoper, vooral over het mate-
riaal van de deur. Half massieve houten deu-
ren zien er bijvoorbeeld hetzelfde uit als 
massiefhouten deuren, maar zijn minder 
goed bestand tegen restauratiebewerkingen. 

Recuperatie van het product

Stockage, verticaal

Bevestigingsmiddelen 

Indien nieuwe scharnieren, paumelles of schar-
nierpennen moeten worden geplaatst, moeten 
deze worden gekozen in functie van het gewicht 
van de deur. Anders kan de deur vallen of 
klemmen. Voor meer informatie is het raad-
zaam de specificaties van de leverancier van het 
hang- en sluitwerk te raadplegen.
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• Oppervlaktebehandeling. In veel gevallen 
vragen de deuren geen specifieke behande-
ling, tenzij een oppervlakkige reiniging of 
eventuele plaatselijke retouches. Het is 
echter mogelijk dat voor de nieuwe toepas-
sing de oude afwerklaag op de houten ele-
menten (vernis, verf, beits, etc.) moet wor-
den verwijderd. Dit kan gebeuren door 
middel van schuren, schrapen, zandstralen, 
of thermisch of chemisch afbijten. Deze 
technieken vereisen de nodige vakbek-
waamheid en kunnen aanzienlijke schade 
veroorzaken aan het materiaal als ze niet 
goed worden uitgevoerd. Bovendien moe-
ten speciale voorzorgsmaatregelen worden 
genomen om de hiermee gepaard gaande 
risico's te beperken, zoals het vrijkomen 
van giftige dampen bij chemisch afbijten, of 
de giftigheid van oude loodverf. Tal van 
gespecialiseerde ateliers die regelmatig 
samenwerken met leveranciers van oude 
deuren, bieden hun diensten aan voor het 
chemisch afbijten van de deuren door on-
derdompeling in een bad van natriumhy-
droxide (bijtende soda). Deurelementen 
van geperst hout (houtvezelplaat, multiplex, 
etc.) zijn niet bestand tegen deze operatie. 
 
Het is mogelijk om een nieuwe afwerklaag 
(saturator, vernis, beits, verf, etc.) aan te 
brengen in dezelfde werkplaats of bij he-
rinstallatie. Indien er houtaantastende in-
secten of zwammen aanwezig zijn, moet 
een specifieke curatieve behandeling wor-
den overwogen. De gebruikte producten 
worden geselecteerd in functie van de 
beoogde esthetiek, het milieueffect en de 
invloed op de binnenluchtkwaliteit. 

• Schrijnwerk. Veel gespecialiseerde hande-
laars beschikken over een schrijnwerkerij 
en kunnen er bewerkingen uitvoeren zoals 
het aanpassen of verkleinen van de deur-
bladen, het bijwerken van de dwarsregels, 
het vervangen van beschadigde panelen, 
het uitvoeren van oppervlakkige repara-
ties, het maken van een nieuwe omlijsting, 
het veranderen van de openingsrichting, 
het aanbrengen van een sponningafdich-
ting, het gladschaven van de kanten, het 
frezen van de uitsparingen voor de schar-
nieren en sloten, het boren van schootga-
ten, etc. Dergelijke bewerking kunnen ook 
worden toevertrouwd aan een klassieke 
schrijnwerker. Ze kunnen zijn niet altijd 
uitgevoerd worden bij elementen van ge-
perst hout. 

• Vervanging van het hang- en sluitwerk. Het 
hang- en sluitwerk vervangen is niet altijd 
eenvoudig. Het is relatief makkelijk om 
ontbrekende scharnieren te vervangen, op 
voorwaarde dat de belastingsspecificaties 
(maximumgewicht per element, deur-
breedte, aantal elementen per deur, etc.) in 
acht worden genomen. Het vervangen van 
de originele handgrepen en sloten die 
verdwenen of niet meer bruikbaar zijn, is 
echter veel moeilijker. Sommige gespeciali-
seerde handelaars kunnen deze echter 
herstellen door gebruik te maken van origi-
nele onderdelen of kopieën van oude mo-
dellen. De prijs zal afhangen van de kwali-
teit van het ijzerbeslag en het gebruikte 
materiaal. Het wordt daarom sterk aanbe-
volen defecte elementen te bewaren om 
hun vervanging te vergemakkelijken. 

→ Transport en levering. De nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen om 
beschadiging van de elementen te beperken: 
bescherming van de hoeken en randen, 
voorzien van tussenlagen tussen de verschil-
lende deuren, omsnoering van de elementen, 
etc. 

Het is raadzaam om gespecialiseerde 
vakmensen in te schakelen om ervoor te 
zorgen dat deze handelingen goed worden 
uitgevoerd. 

Over het algemeen worden gerecupe-
reerde bouwmaterialen verkocht ‘as is’ (in de 
staat waarin ze verkeren). De verkoopsvoor-
waarden kunnen echter specifieke garanties 
bevatten, eigen aan het materiaal. Bepaalde 
leveranciers kennen de herkomst van het 
materiaal en/of kunnen specifieke informatie 
verstrekken over het aangekochte product 
(zie de inleidende fiche voor meer informatie). 

Gedecapeerde en opgeschuurde paneeldeur

Recuperatie van het product

Zandstralen van houten elementen maakt de houtner-
ven dieper
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Toepassingen en plaatsing 

Gerecupereerde houten paneeldeuren 
kunnen worden gebruikt als verbinding-
sdeuren in woongebouwen waar ze wor-
den blootgesteld aan een matige belas-
ting, met een lage temperatuur- en hygro-
scopische gradiënt tussen de vertrekken, 
met weinig of geen specifieke akoestische 
eisen, voor niet-industriële toepassingen. 
Sommige hergebruikdeuren zijn ook ges-
chikt voor meer veeleisende toepassin-
gen, indien hun specifieke geschiktheid 
aangetoond kan worden. 

Sowieso moeten de deuren compatibel 
zijn met het gebruik van de ruimtes waartus-
sen ze worden geïnstalleerd (zie § ‘eigen-
schappen en geschiktheid voor beoogd ge-
bruik’). Men dient zich in dat opzicht te base-
ren op de productnormen, de geldende re-
gels van goed vakmanschap en de uitvoe-
ringsnormen. 

In de ontwerpfase is informatie over de 
afmetingen van hergebruikdeuren essentieel, 
aangezien deze overeen moeten stemmen 
met de afmetingen van de deuropeningen. Er 
kunnen zich verschillende situaties voordoen: 

→ Ofwel bestaat de deur al vóór het ont-
werp van de opening. Dit is bijvoorbeeld 
het geval wanneer deuren uit een oud 
gebouw werden gehaald voor hergebruik 
in een nieuw project dat zich nog in de 
ontwerpfase bevindt. De ontwerper kan 
zich dan baseren op de inventaris van de 
beschikbare deuren om de nieuwe ope-
ningen op maat te tekenen. 

→ Ofwel bestaat de opening al voordat de 
deur wordt gekozen. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij renovatie van een bestaand 
gebouw waarbij men hergebruikdeuren 
wil plaatsen. In dat geval komt het erop 
aan deuren te vinden waarvan de afme-
tingen overeenstemmen met die van de 
openingen. Gespecialiseerde leveranciers 
beschikken doorgaans over een grote 
voorraad en meestal is het mogelijk ges-
chikte exemplaren te vinden. 

Tijdens de uitvoering is er doorgaans nog 
wat ruimte voor aanpassingen, aangezien het 
meestal mogelijk is om de afmetingen van 
het deurblok aan te passen door het deurka-
der een beetje aan te passen, de deur wat bij 
te schaven of zelfs door de deur volledig aan 
te passen (voor zover het model dit toelaat). 

In ieder geval dient deze operatie goed voor-
bereid te worden. Een gedetailleerde inven-
taris met de de afmetingen van alle openin-
gen en de beschikbare deurvleugels kan de 
match-making aanzienlijk vereenvoudigen.  

Wanneer het oorspronkelijke kader 
wordt hergebruikt, moet deze vaak worden 
verdund om ze aan te passen aan de muur-
dikte van de nieuwe opening, die vaak dun-
ner is dan een oudere muur.  

Indien het oorspronkelijke kader niet 
werd gerecupereerd, moet er een nieuwe 
worden voorzien. Bij het ontwerp hiervan 
moet rekening worden gehouden met de 
aard van het gerecupereerde deurblad om ze 
esthetisch bij elkaar te laten aansluiten 
(keuze houtsoort, aard van de afwerkingen, 
patina, etc., tenzij er net een contrast beoogd 
wordt).  

Indien de installatie van hergebruikdeu-
ren wordt toevertrouwd aan een gekwalifi-
ceerd persoon, verschilt ze niet van die van 
nieuwe deuren. Dezelfde aandachtspunten 
gelden: 

• afmetingen van de deur (deurblad, kader, 
sponning, toegankelijkheid voor perso-
nen met beperkte mobiliteit, etc.); 

• vereiste eigenschappen (mechanische 
sterkte, maatvastheid, helderheid, venti-
latie onder de deur, etc.); 

• model (enkel of dubbel deurblad, in 
stompe of opdekuitvoering, links ope-
nend, rechts openend, etc.); 

• materialen (soort hout, muursteun, 
vloerbedekking, etc.); 

• toebehoren (sloten, scharnieren, pau-
melles of scharnierpennen, handgrepen, 
rozetten, deurstoppen, etc.); 

• uitvoering van de deurkaders, maattole-
ranties (loodrechtheid, haaksheid, water-
pas, etc.), bevestigingsmiddelen, onders-
teuning, type kozijn, etc.; 

• afstelling van het systeem (loodrechtheid, 
haaksheid, waterpas, afstand tot de vloe-
rafwerking, speling, vloerbekleding, etc.);  

• afwerking (fineer, vernis, verf, beits, satu-
rator, etc.). 

Elke deur vereist een individuele aanpak. 
Oudere deuren uit dezelfde serie kunnen 
soms meer of minder uitgesproken verschil-
len vertonen. 

Na de opslag van de deuren in een ge-
controleerde omgeving (om ervoor te zorgen 
dat de vochtigheidsgraad van het hout tus-
sen 8 en 12% blijft), wordt aanbevolen de 
deuren te laten acclimatiseren aan hun 
nieuwe omgeving door ze 24 uur (of langer 
indien mogelijk) te laten rusten in de ruimte 
waar ze zullen worden geïnstalleerd. Zo wor-
den vervormingen voorkomen die zouden 
kunnen optreden na hun plaatsing. 

Goed onderhoud is essentieel voor de 
goede werking en het behoud van de presta-
ties van het deurblok gedurende de volledige 
levensduur: reiniging, smering van het hang- 
en sluitwerk, vervangen van versleten of ont-
brekende onderdelen, afstellen van de spe-
ling tussen het deurblad en het deurkader, 
herstelling van kleine beschadigingen, ins-
pectie op vochtschade, etc.

Toepassingen en plaatsing

Ontwerptip! 

Om de kans te vergroten de nodige hoeveelheid 
op de hergebruikmarkt te vinden, kan het pro-
jectteam ervoor kiezen om deuren van verschil-
lende modellen te aanvaarden, op voorwaarde 
dat deze aan de vereiste criteria voldoen (afme-
tingen, aan- of afwezigheid van beglazing, de-
zelfde houtsoort, etc.). 

Let op! Oude deuren hebben niet noodzakelijk 
dezelfde afmetingen als recentere standaard-
deuren. Hiermee moet rekening worden gehou-
den tijdens het ontwerp en de plaatsing. 

Aanpassing of vervanging van ijzerwerk
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik

Kenmerken Commentaar

Draairichting De draairichting van de deuren moet duidelijk worden aangegeven. De norm EN 12519 omschrijft de 
draairichting als de sluitrichting, terwijl de meeste fabrikanten van nieuwe deuren deze in de opening-
srichting aangeven.  

Bv:  

1) links openend; 2) rechts openend

Maattolerantie Houten deuren hebben de neiging uit te zetten of te krimpen bij schommelingen in temperatuur en voch-
tigheid. Hergebruikdeuren zijn heel hun levensduur onderhevig geweest aan zeer specifieke omstandi-
gheden die niet noodzakelijk bekend zijn. Sommige vervormingen zijn omkeerbaar, terwijl andere blij-
vend zijn. Onomkeerbare vervormingen kunnen worden beoordeeld door middel van een gedetailleerde 
visuele inspectie (kromming, vlakheid, etc.) van de deur in normale klimaatomstandigheden. In sommige 
gevallen kunnen ze in de werkplaats worden gecorrigeerd, zo niet, dan kunnen ze niet hergebruikt wor-
den. Het is ook raadzaam om zich te informeren over de opslagomstandigheden na demontage, en de 
deuren vóór de installatie minimaal 24 uur te laten acclimatiseren in hun nieuwe omgeving (meerdere 
dagen indien mogelijk!).  

In verband met de nominale afmetingen die door de verkoper worden opgegeven (hoogte, breedte, 
dikte, haaksheid, etc.) wordt bij de keuring doorgaans een maximale afwijking van ± 1,5 (dikte) tot 2,0 mm  
(hoogte en breedte) aanvaard (tolerantieklasse 1). Deze specificaties zijn vastgelegd in de norm EN 1529.

Stabiliteit van de vorm, vlakheid, 
vochtbestendigheid

Deze eigenschappen zijn moeilijk te beoordelen. Ze bepalen de mate van vervorming (verdraaiing, 
kromming, scheluwte, etc.) van de deuren wanneer ze worden blootgesteld aan temperatuur- en vocht-
gehalteschommelingen of -gradiënten zonder dat dit nadelig is voor hun werking. Om deze onzekerheid 
weg te nemen, is het raadzaam gerecupereerde paneeldeuren te gebruiken in binnentoepassingen met 
geringe belasting. Het is ook raadzaam de deuren vóór de installatie minimaal 24 uur te laten acclimati-
seren in hun definitieve omgeving (meerdere dagen indien mogelijk!). 

In vochtige ruimtes (badkamer, keuken, toilet, wasruimte, etc.) moet de doorgangsopening onder de deur 
voldoende groot zijn voor een goede luchtcirculatie. Het is ook mogelijk hiervoor een ventilatierooster te 
installeren.

Gebruiksfrequentie Een binnendeur moet gedurende de volledige levensduur perfect openen en sluiten. Bij normaal gebruik 
mag het uiterlijk of de werking niet veranderen. Deze eigenschap kan doorgaans worden gegarandeerd 
door de plaatsing te laten uitvoeren door een vakman. 

3.20 v.01_2021_NL /  6 8

REUSE 
TOOLKIT

Schrijnwerk → Deuren

Binnendeur - Houten paneeldeur
Interreg FCRBE

Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik 

De verwachte eigenschappen van binnendeuren zijn afhankelijk van de beoogde toepassing. Deze wordt over het algemeen gedefinieerd door: 

→ het soort gebouw waar de deur wordt geïnstalleerd: woningen, niet-residentiële gebouwen, openbare gebouwen, scholen, etc.  

→ de aard van de van elkaar te scheiden ruimten: badkamer, keuken, klaslokaal, stookruimte, etc.  

→ de aard van de beweging van de deur: klapdeur, draaideur, schuifdeur, etc. 

Over het algemeen moeten deuren zonder speciale eigenschappen de basisprestaties garanderen waaraan alle deuren voor niet-industriële 
toepassingen moeten voldoen. Op Europees niveau wordt momenteel gewerkt aan de bepaling van de prestatie-eigenschappen van binnen-
deurblokken voor voetgangers in het kader van een geharmoniseerde Europese productnorm (prEN 14351-2). Momenteel worden deze mini-
mumeisen bepaald door de geldende nationale normen en voorschriften. 

Het is niet eenvoudig om te beoordelen of hergebruikpaneeldeuren aan deze eisen voldoen. De relevante kenmerken die in aanmerking moeten 
worden genomen, worden besproken in de onderstaande tabel. In de meeste gevallen kan echter worden aangenomen dat hergebruikdeuren 
hun mechanische eigenschappen behouden, op voorwaarde dat ze zorgvuldig zijn gedemonteerd en niet in contact zijn gekomen met een voch-
tige omgeving. Doorgaans is het budgetair niet haalbaar prestatietests uit te voeren vanwege het lage aantal identieke deuren per lot.



Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik

Kenmerken Commentaar

Mechanische sterkte De mechanische sterkte geeft aan in welke mate een deur bestand is tegen onvoorziene belastingen, 
zoals schoppen, wrikken of forceren. Hoewel deze eigenschap bij nieuwe deuren kan worden beoordeeld 
aan de hand van een reeks proeven (bv. bepaling van de weerstand tegen verticale hoekbelasting bij 
geopende deur [NBN EN 947], weerstand tegen statische torsie met geopende deur [NBN EN 948], 
weerstand tegen stoten met een zacht en zwaar lichaam bij gesloten deur [NBN EN 949], weerstand te-
gen stoten met een hard lichaam bij gesloten deur [NBN EN 950]), is het moeilijk haalbaar deze toe te 
passen op deuren voor hergebruik.  

Niettemin kan een beroep worden gedaan op de ervaring van een vakman om zich te vergewissen van de 
algemene betrouwbaarheid van een deur met betrekking tot de kenmerken van het deurblad en het 
deurkader (gewicht, dikte en soort hout, aard en dikte van de muren, etc.) en de belastingscapaciteit van 
de bevestigingsmiddelen (scharnieren, paumelles, etc.).

Voor het ontwerp van nieuwe kaders voor gerecupereerde deurbladen wordt aanbevolen de Europese norm EN 942 in acht te nemen, waa-
rin de algemene eisen voor hout in timmerwerk worden beschreven, en de norm EN 14221, waarin de eisen en specificaties zijn vastgelegd voor 
hout en houtachtige materialen in ramen, deuren en deurkaders voor binnen. Er zijn ook specifieke normen met betrekking tot gevingerlast 
hout, gelijmd gelamelleerd hout of geperst hout.

Hergebruik van paneeldeuren Ⓒ Cyrus Cornut, Grande Halle de Colombelles. Architecten: Encore Heureux Hergebruik van paneeldeuren Ⓒ Sophie Boone (BE)

3.20 v.01_2021_NL /  7 8

REUSE 
TOOLKIT

Schrijnwerk → Deuren

Binnendeur - Houten paneeldeur
Interreg FCRBE



REUSE 
TOOLKIT

Schrijnwerk → Deuren

Binnendeur - Houten paneeldeur
Interreg FCRBE

Beschikbaarheid 

Over het algemeen zijn houten paneel-
deuren een zeer gangbaar product op de 
hergebruikmarkt. De beschikbaarheid hangt 
af van het specifiek gezochte model en van 
de gewenste hoeveelheden, maar doorgaans 
is het mogelijk middelgrote partijen identieke 
deuren te vinden. 

Richtprijzen op de hergebruikmarkt (ex-
clusief BTW) 

Aan de hand van een niet-exhaustieve 
steekproef van de West-Europese herge-
bruikmarkt (België, Frankrijk, Groot-Brittan-
nië en Nederland) konden enkele richtprijzen 
worden afgeleid. Deze variëren sterk naarge-
lang het model, de afmetingen, de houtsoort, 
de afwerking en de leverancier. Eiken deuren 
zijn het duurst, maar ook den en pitchpine 
zijn erg in trek.  

→ Leveringsprijs: 

• Enkel deurblad, niet gedecapeerd:  
~30 €/stuk 

• Enkel deurblad, gedecapeerd: ~60 €/stuk 

• Deurblad uit het begin van de 20e eeuw, 
niet gedecapeerd: 100 tot 200 €/stuk 

→ Afmetingen aanpassen:  
50 tot 150 €/stuk naargelang de complexiteit 

→ Decaperen in een loogbad:  
50 tot 80 €/stuk 

Daarnaast dient de vervanging van ont-
brekend of defect hang- en sluitwerk mee 
gebudgetteerd te worden. 

Zelfs wanneer deze bewerkingen (die 
inherent zijn aan hergebruik) in aanmerking 
worden genomen, zijn gerecupereerde hou-
ten paneeldeuren doorgaans een goedkoop 
alternatief voor nieuwe producten. 

Hergebruikindicatoren

De inschatting van het effect van het hergebruik van houten elementen op de klimaatopwarming is complex en moeilijk te veralgemenen. 
Het basisprincipe is dat met constructiehout biogene koolstof kan worden vastgelegd. Hergebruik is dus een manier om deze koolstofvoor-
raden in stand te houden en te voorkomen dat ze opnieuw in de atmosfeer terechtkomen (wat zou gebeuren als het hout bijvoorbeeld zou 
worden verbrand als afval). Voor de algemene milieubalans van een hergebruikt houten element moet echter ook rekening worden ge-
houden met aspecten zoals de herkomst van het product en de afgelegde afstand, het gebruik van een beschermende behandeling, etc. 
Voor meer informatie raden wij aan de specifieke paragraaf over dit onderwerp te raadplegen in de inleidende fiche.

Frequent Lot van 1 stuk

Occasioneel Lot van 2 tot 10 identieke stukken

Zelden Lot > 10 identieke stukken

Gevaarlijke stoffen en voorzorgsmaatregelen

Een looddiagnose kan nodig zijn om de aanwezigheid van oude loodverf vast te stellen op de deurbladen en -ka-
ders. Deze diagnose kan worden uitgevoerd met behulp van een loodtestkit die in de handel verkrijgbaar is, door 
een verfstaal op te sturen naar een laboratorium of door de test te laten uitvoeren door een vakman. Indien de 
aanwezigheid van lood wordt vastgesteld, is het ten stelligste aangeraden om de deur te laten afbijten en/of te 
herschilderen door een gespecialiseerde firma. Het gebruik van een verfstripper, schuurmachine of schuurpapier 
om de loodverf te verwijderen, wordt ten zeerste afgeraden. Chemisch afbijten verdient de voorkeur, met inacht-
neming van de passende gezondheids- en milieuvoorschriften.
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Deur in stompe of opdekuitvoering 

De modellen van paneeldeuren verschillen van 
land tot land. In België en Frankrijk bijvoorbeeld 
zijn modellen in stompe uitvoering (waarbij de 
deur volledig in het kader past) zeer gangbaar, 
terwijl in Nederland en Duitsland modellen in 
opdekuitvoering (waarbij de deur het kader 
overlapt) het meest voorkomen.

Geïllustreerde handleiding voor de ontmanteling van 
deuren en toebehoren met het oog op hergebruik:  
https://reuse.brussels/pdf/deuren-en-toebehoren.pdf

Gespecialiseerde leveranciers vinden 

 
         salvoweb.com                   opalis.eu

https://reuse.brussels/pdf/deuren-en-toebehoren.pdf
http://salvoweb.com
http://opalis.eu
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