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Adviseur Hout

Door: Gerrit Otten,
Operationeel manager en Cursusleider
KAD, Wageningen

Op 12 november 2008 startte KAD opleidingen met de langverwachte cursus
"adviseur hout". Na intensieve voorbereiding werd deze 3-da agse cursus
aangeboden met als basis drie hoofdonderdelen:
• kennis over soorten, groei, draagkracht van hout in het algemeen
• bestrijdingstechnieken, middelen, calculatie en rapportage
• arbeidsveiligheid, basis-bouwkunde en inspectie/bezich tiging van een
monumentaal pand

Eerste cursusdag
De eerste cursusdag werd in zijn geheel gevuld door uitgebreide informatie over de hoeveelheid houtsoorten en hun duurzaamheid. Hoe groeit hout nu eigenlijk? Hoe wordt hout over
het algemeen verwerkt? Welke insecten en schimmels tasten
(verwerkt) hout aan?
Ook werden de laatste technieken op het gebied van onderzoek en inspectie van draagkracht en aantasting van hout met
gebruik van geavanceerde apparatuur gedemonstreerd.

Tweede cursusdag
De tweede dag stond in het teken van de praktijk. Diverse
houtaantastende insecten en schimmels passeerden de revue.
Een groot deel van de dag werden door de cursisten zelf
bestrijdingstechnieken toegepast, zoals inJect eren, pluggen
slaan en het gebruiken van een drukpistool met een Calpedapomp. In de middag
werd in kleine groepen
een praktijkopdracht
uitgevoerd waarbij een
calculatie moest worden opgesteld en deze
gerapporteerd moest
worden.

Derde cursusdag
De laatste dag vond plaats op locatie, in de Sint Joris kerk te
Amersfoort. Een prachtig historisch monument van het midden
van de l 7e eeuw, gelegen in het centrum van Amersfoort.
Na eerst op de hoogte gesteld te zijn over ARBO in hoge
gebouwen, bouwkundige aspecten en informatie over de zorg
voor monumenten, werd een inspectie c.q. rondleiding gegeven
in de imposante kappen tot in de nok van het gebouw. De
nok bereiken was voor
sommige cursisten (en
docenten) een goede
gelegenheid om de
conditie weer eens te
testen!

kappen met al zijn
houtverbindingen
en zware koepels en
ornamenten waren
zeer interessant om
te zien.
Ook bleek een daadwerkelijke aantasting
van de bonte knaagkever (Xestobium
rufovif/osum, De Geer 1774) in een van de kappen voor te
komen.
Na een uitstekende lunch met home-made soep, bereid door
de echtgenote van de koster, eindigde de dag met het EVMexamen in de Gerfkamer van de Sint Joriskerk.

50 nascholingspunten en interessant voor de houtmarkt!
Na later bleek waren alle cursisten geslaagd. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat! Hierdoor kon deze gemotiveerde
groep 50 nascholingspunten laten bijschrijven door het EVM.
Bovendien kan de werkgever of zelfstandig ondernemer met
het verstrekte "Certificaat Houtadviseur" naar al zijn klanten
aangeven dat inspectie e/o behandeling wordt uitgevoerd door
een KAD-erkend adviseur hout. Dit kan ook op offertes en
andere uitingen worden vermeld. Een pre in de 'houtmarkt'!
Deze eerste cursus Adviseur Hout, georganiseerd door het
KAD, is een succes geworden. Dit komt ondermeer door de gemotiveerde groep cursisten, die interactief bezig waren en die
waardevolle suggesties voor de toekomst hebben gegeven, de
vakbekwame docenten en op de laatste dag de unieke locatie.

De (Middeleeuwse)
bouwtechnieken die
waren toegepast in de

Voor 2009 zijn er opnieuw twee 3-daagse cursussen adviseur hout gepland: start eind april
en eind olàober. Voor de exacte data en om u in te schrijven, gaal u naar www.kad.nl.
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